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• A MÁSIK IGAZSÁGA •

Fehér M. István válaszol Olay Csaba kérdéseire

Milyen élmények, impulzusok kötődnek családodhoz, családi kör-
nyezetedhez szellemi és egyéb más tekintetben? Milyen családba szü-
lettél? Tudom, hogy Erdélyhez családi szálak is fűznek, tartasz-e 
ebből valamit fontosnak?

Apai nagyapám Erdélyben született, Aradon, s Szászrégenben volt 
törvényszéki hivatal nok, tiszt vi selő: ott született mindkét Da, nagy-
bátyám és apám (akik később, immár Bu da pesten, or vosnak és ügy-
védnek tanultak). A család Trianon után telepedett át Ma gyar  or-
szágra, és költözött Budapestre; s ahogy az Erdélyből Magyarország-
ra települtek közül akkoriban oly sokan, egy ideig lakás híján ők is 
pályaudvaron, vonatszerelvényben laktak. Apám korán meg halt, 
nem ismer tem; anyám, aki budapesti polgári családban született, 
egyedül maradt velem, mint kisgyer mekkel, s az ötvenes években 
(a�éle „osztály idegen ként”) nem lehetett egyszerű élete; később új-
raházasodott. Nevelőapám író, színpadi szerző volt, tőle is kaphat-
tam indíttatást az irodalom és a könyvek szeretete iránt, de akkor 
már tízes éveimben jártam, s könyvek olvasására emlékeim szerint 
nem nagyon kellett biztatni. – Hogy az erdélyi szálak fontosak-e? 
Nem tudom. Kétségtelen, hogy a kolozsvári egyetem mel és az otta-
ni magyar kollégákkal jó kapcsolatokat ápolok; s az is igaz, hogy 
egy kicsit kutat tam Szász régenben a családi múlt fellelhető nyomai 
után. Ám aligha hin ném, hogy azért mennék szívesen Kolozsvárra 
vagy Erdélybe, mert apám Szász régen ben született (s hogy mondjuk 
emiatt a pozsonyi kapcsolatok és kollégák kevés   bé volnának fonto-
sak). Anélkül is szívesen megyek. (Merthogy csakugyan szívesen 
megyek.)

Miként viszonyulsz az általános és középiskolai tanulmányaidhoz 
voltak-e számodra fontosabb tanárok?
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Gimnáziumban olasz–francia szakos osztályba jártam: úgy kerül-
tem oda, hogy anyám hivatali főnökének barátja, Antal Lajos olasz–
magyar–orosz szakos tanár volt ott (később az ELTE Olasz Tanszé-
kén tanított). A két nyelv közül az olaszt nemcsak miatta válasz tot-
tam – kiváló tanár volt, sokat köszönhetek neki, az orosz órák egy 
részében is gyakran magyart vagy olaszt tanított –, hanem azért is, 
mert 14 éves koromban láttam egy feliratos olasz Dlmet (emlékeim 
szerint „Vaká ció pénz nélkül” volt a címe) s a nyelvbe, a nyelv hangzá-
sá ba beleszerettem. Angolul magánúton tanultam, egy német–angol 
szakos nyug díjas tanárnőtől, s noha egy ideig németre is tanított 
(vélhetően ahhoz értett jobban), végül az angol mellett kötöttem ki, 
itt is inkább a hangzás miatt. Ám ahogy ma már gya nítom, ebben 
az angol és olasz nyelv és kultúra iránt ébredt vonzódás ban – hosszú 
ideig komoly gondokat okozott, melyiküket szeretem jobban a kettő 
közül, a német minden esetre nem jött szóba – talán a (mondjuk így) 
közép-európai léttől való távolabbra kerülés motívuma is szerepet 
játszhatott.

Egyetemi tanulmányaidat angol–olasz szakos irodalmárként kezd-
ted, később fogtál &lozó&ai stúdiumokba. Honnan és hogyan jött ez, 
hogyan vált fontosabbá a &lozó&a a &lológiánál, irodalomnál? Miért 
lettél &lozófus – ha erre így lehet válaszolni?

Mivel az irodalmat szerettem, hosszú ideig vívódtam, magyar–angol, 
magyar–olasz vagy angol–olasz szakra jelentkezzem-e; végül úgy 
tűnt, az esélyek az angol–olasz szakra való jelentkezés esetén a leg-
jobbak. Eléggé nyilvánvaló volt, hogy a felvételhez a többszörös túl-
je lent kezés és az akkori limitált felvételi helyszám miatt egy „rossz 
káder nek” (ezt nagybátyámtól hallottam, a kifejezést sokáig nem 
ér tet tem, az az információ, hogy a francia cadre-ból ered, a lényeget 
illetően nemigen oko sí tott ki) az akkori maximumot (20 pontot) 
kell teljesíteni, s ez a végén sikerült. Egyetemi éveim alatt azután 
számos irodalomórára jártam be, s hogy DlozóDa szakra egyáltalán 
nagy nehezen végül felvettek (erre mindjárt vissza térek), azt is egy 
irodalmárnak, Király István professzor nak köszönhetem. 

A DlozóDa iránt először feltűnő érdektelenséget tanúsí tot tam. 
Mint másutt elmond tam,1 a pesti bölcsész ka ron uralkodó libe rá lis 
légkörnek megfe le lő en jegyeim több  sége jeles volt, itt-ott egy-egy 
négyessel (ritkán hármassal) tarkítva. Ehhez képest DlozóDából mint 
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álta lá no san kötelező tárgyból minden további nélkül megbuktam 
– a pótvizsgán azután nagy nehezen kettes sel átmentem. Hogy ez 
döntő mozzanat lett volna, persze nem hin ném – egy bukás talán 
még sem ennyire motiváló tényező, mindenesetre az öt év alatt csak 
ebből az egy tárgyból buktam meg –, a dolog azonban ké sőbb – úgy 
harmad évre – fontossá vált. Kérvényt adtam be a dékánhoz a Dlo-
zóDa harmadik szakként való felvétele iránt, s rendkívüli engedélyt 
kaptam, hogy a szakot nappali tagozaton egyéni levelezőként (ahogy 
ezt akkoriban nevezték) elvégezzem. Ez 1972-ben volt, az engedélyt 
azonban vissza vonták, mivel ősszel mégsem indítottak DlozóDa sza-
kot, a felvetteket más szakokra átirányították, nekem pedig javasol-
ták, öt éves tanulmányaim befejezése után jelentkezzem esti vagy 
levelező tagozaton Dlozó Da kiegészítő szakra. – Egy világ dőlt össze 
bennem. Kitartó harcba kezdtem – s három éven keresztül rendü-
letlenül folytattam –, annak érdekében, hogy a DlozóDa szakot öt-
éves nappali – nem pedig hároméves esti vagy levelező – tagozaton 
végezhessem el; ez számomra akkor hozzávetőleg élet-halál kérdése 
volt. Harcom vereséggel zárult. Eltelt a három év, befejeztem az 
angol–olasz szakot, s ezután már csak a DlozóDa kiegészítő szak esti 
tagozatára jelentkezhettem. Ez végül meg is történt, de erre sem vet-
tek fel (a fő ok az volt, hogy az esti vagy levelező tagozatra való fel-
vételhez munkahely kellett, az meg nekem nem volt, ugyanezen ok 
miatt később egy MTA aspirantúrára való felvételemet is elutasítot-
ták, a fellebbezést úgyszintén), ekkor kerestem meg Király Istvánt, 
aki meleg hangú támogató levelet írt a minisz té ri um ba, ahová a 
döntés ellen fellebbezni lehetett, s ennek eredményeként nyertem 
felvételt. Arra a kérdésedre, „Miért lettél Dlozófus – ha erre így lehet 
válaszolni?”, ezen a ponton könnyű válaszolni: valahogy így (hogy 
ti. végül is nagy nehezen felvettek) – ebben a fajta válaszban persze 
az rejlik, hogy így csak korlátozottan lehet válaszolni rá. 

Mik voltak az első tapasztalataid? Mit tartasz ezekből visszatekint-
ve fontosnak?

Amikor a DlozóDa fontossá kezdett válni számomra, első meghatá-
rozó és maradandó élményem az értetlenség volt – az, hogy mennyi-
re tudatlan vagyok a DlozóDa terén, mennyire nem értek a DlozóD-
ához, mennyire nem értem a DlozóDai szövegeket. Maga az értet-
lenség nem volt teljesen új élmény, arról már szereztem tapasztalatot, 
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hogy sok mindenhez nem értek – például a ké miá  hoz sem –, de itt 
valami hirtelen fontossá vált dologról volt szó. Azt is meg szok tam 
– talán még a közép isko lá ból, mivelhogy erre neveltek –, hogy ma-
gamban keressem a hibát, hogy magamat okoljam azért, ha nem 
értek valamit, s magamon próbáljak valamit változ tatni. Ha példá-
ul órán feleltettek és rossz jegyet kap tam, ezt általában úgy indokol-
ták (vagy nem is indokolták, de mindenesetre a kézen fek vő ma gya-
rázat az volt, bennem legalábbis így csapódott le), hogy tudásom 
nem kielé gítő, ezt pedig én (nem kitörő örömmel, de) elfogadtam 
– nem pusztán annak a számlájára írtam, hogy a tanár rosszindula-
tú, ostoba, „pikkel” rám, vagy hogy nem nekem, hanem a kémiának 
kell adni a rossz jegyet. (Ezt azért említem meg, mert DlozóDa sza-
kon gyakran találkozni olya nok kal, akik rendíthetetlenül bíznak 
önma gukban, akik a hibát mindig másban, nem önmagukban ke-
resik; ha nem értenek valamit, akkor erről nem ők tehetnek, vagy 
még inkább: olyan elő sem fordulhat, hogy ők ne értenének valamit, 
ők mindent értenek és meg tudnak ítélni). Talán ez a DlozóDával 
szem beni értetlenségem is oka lehetett annak, hogy azután a D lo-
zóDán belül a megértés és értelmezés  tu domá nyánál, a herme-
neutikánál horgo nyoz tam le. Amikor hosszabb idő után rájöttem, 
hogy ez az értetlenség vagy értetlenkedés nem feltétlenül nega tívum 
és nem saját tehetetlenségem vagy tehetségtelenségem jele – amint 
azt kezdetben hittem, s mely esetben nincs mit tenni –, hanem fon-
tos kiindulópont és állomás a megértés, a hozzáértés felé vezető úton, 
többször jelszószerűen megfo gal maz tam: a lényeg az, hogy az értetlen-
ség ben kitartsunk, ne tágít sunk tőle, maradjunk meg benne (ehhez 
persze az értetlenséget tapasztalni kell, s e tapasztalatnak megren-
dítő erejűnek kell lennie, azaz nyomokat kell hagynia). Ha egy hall-
gató a hegeli Fenomenológia Előszavának elolvasása után azt mond-
ja, mindent ugyan nem értett, de úgy körülbelül az egészet nagy 
vonalakban igen, akkor szívem szerint azt mondanám neki (horribile 
dictu, néha mondom is): „Maga ment he tet len, ha mindent értett, 
akkor nem kell DlozóDát tanulnia”. Ahogy Szókratész óta tudjuk: 
tudat lan ságom tudása (s ettől elválaszthatatlanul az, hogy e tudat-
lanságról nem csupán tudok, de meglehetősen zavar is) az, ami a 
DlozóDa felé visz, ami DlozóDai vizsgálódá sokra ösztönöz;2 aki min-
dent tud, annak nem kell DlozóDát tanulnia – egyáltalán tanulnia 
sem kell. 



A másik igazsága • 269

Később azt kellett látnom – bizonyos fokig örömömre –, hogy 
nem vagyok egyedül, hogy mások is voltak így ezzel. Nevezetesen 
úgy, hogy nehéz felfogásúak lévén bizonyos alapvető dolgokkal szem-
ben kitartó értetlenséget árultak el. S furcsa – bizonyos fokig meg-
rázó – tapasztalat volt látni, hogy ezek a mások épp azok, akiket 
azután éppenséggel „Dlozófusoknak” neveztek el. Platón Szo&sta 
című dia ló gusának a heideggeri főmű első lapján szereplő helyén az 
eleai idegen amiatt panasz ko dik, hogy tanácstalanság, zavaro dott-
ság (értetlenség) lett úrrá rajta aziránt, mit is jelent az a kifejezés, 
„létező”. A Dlozó fusok a hétköznapi, magától értetődő dolgok iránt 
nem ritkán értetlenséget tanúsítanak, képesek rajtuk elcsodálkozni, 
s ezáltal (ezen elcso dál ko zás, elcsodálkozó értetlenség hatására) D-
lozóDai kérdezésbe fog ni.3 Így például aziránt, mit jelent a „lét”. 
Heideg ger főműve abból indul ki, hogy a lét kérdése manapság nap-
nál is világosabb magától értetődőséggé vált, senkinek a számára 
nem kér dés többé, s ezt a kérdést szeretné a maga kérdéses voltában 
elénk tárni, azaz az (átlagos vagy még inkább állítólagos) megértés 
állapotából visszavinni minket az értetlen ség (a termékeny, DlozóD-
ai vizsgálódásra ösztönző értetlen ség) állapotába.4 Az átlagos érthe-
tőség, mint írja, voltakép pen meg nem értést, értetlensé get takar: 
„Allein diese durch schnitt liche Verständ lichkeit demonstriert nur 
die Unverständ  lich keit.”5 Az 1962-ben tartott „Zeit und Sein”-előadás 
szövegének egymást követő első három bekezdése zárul azzal, hogy 
Heidegger újra és újra arra kér minket, arra ösztönöz bennünket: ha 
a DlozóDába lépünk, mondjunk le a közvetlen érthetőség (dog ma-
tikus) igényéről („jeden Anspruch auf unmittelbare Verständlichkeit 
preisgeben”6). Innen szemlélve a Dlozófus az, aki képes kitartani az 
értetlenségben s állandóan visszatérni hozzá, belőle merítvén újabb 
és újabb inspirációt. A harmincas évek közepén Heidegger a Dlozó-
Da alapvető jellegéről eszmél kedve így fogal mazott: „A döntő a D-
lozóDában [...] a kér de zés; az, hogy a kérdésben kitartsunk, hogy 
benne szilárdan meg maradjunk”.7

Az én értetlenségem, amiről fentebb beszéltem, talán szűkebb 
jellegű volt. Elsősorban nem „dolgokra”, hanem DlozóDai szövegek-
re irányult. De hát – nem nehéz átlátni –nyilvánvalóan az állhatott 
a háttérben, hogy mivel bizonyos „tárgyi” kérdések elkezdtek izgat-
ni, egyre kevésbé ismer tem ki magam bennük, a magától értetődő-
ségek világa szép lassan kezdett semmivé foszlani, ezért fordultam 
a DlozóDai szövegekhez – tanácsért, felvilágosításért, válaszokért 
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alapvető fontosságúnak érzékelt kérdésekre –, s ezért volt olyan fáj-
dalmas, hogy nem értem őket (szemben kémiai szövegekkel, melye-
ket szintén nem értettem). 

Értetlen voltam, és érteni akartam, de amit végül is megértettem, 
az a Dlozófusok értetlenségei, avagy értetlenkedései voltak. Így las-
san elkezdtem érteni a DlozóDához – ha ezen a múltbéli gondolko-
dók ránk hagyományozott szövegeit értjük –, miközben az engem 
foglalkoztató DlozóDai kérdésekre továbbra sem kaptam választ. E 
tényállást fordítva is meg lehet fogalmazni: miközben az engem fog-
lalkoztató DlozóDai kérdésekre továbbra sem kaptam választ, elkezd-
tem érteni a DlozóDához – ha ezen a múltbéli gon dol kodók ránk 
hagyomá nyozott szövegeit értjük. Kezdtem otthonosan mozogni az 
őket moz ga tó dilemmákban, kezdtem megérteni az ő értetlenkedé-
süket vagy még inkább: osztozni benne – velük. S noha a DlozóDát 
– mivel nem kaptam remélt választ a kér dé seimre – meggyűlölhet-
tem, s így kanti értelemben mizológussá válhattam volna, ez a meg-
értés, a Dlozófusok értetlenkedéseiben való osztozás egyfajta öröm-
mel vagy elégtétellel járt.8

Egy másik lényeges, ezzel összefüggő dolog az – s emiatt volt fon-
tos számomra az ötéves nappali tagozat elvégzése –, hogy átfogó is-
meretekre akartam szert tenni, a szakma apróbb-nagyobb fogásait 
szerettem volna minél inkább kitanulni, jó iparos akartam lenni. 
Nem annyira tanokat vagy végső igazságokat akartam tanulni, 
hanem azt, hogy ebben a tudományban hogyan kell eljárni, a szak-
ma ismeretanyagát s ettől elválaszthatatlanul: fogá sait, csínját-bínját 
szerettem volna ellesni-kitanulni (mert hiszen az volt a fájó és megren-
dítő tapasztalatom, hogy mindennek nem vagyok a birtokában), azt, 
hogy miképp leszünk jó mesteremberek. Ez persze egyfelől frivol-
nak, másfelől túl kevésnek, szerény nek, igénytelennek, kevéssé emel-
kedettnek tűnhet. Ám itt egyfajta – hogy úgy mondjam – szakmai 
ártalomról van szó. Miközben – hiábavaló módon – nappali tago-
zatos DlozóDa szakos hallgató szerettem volna lenni, s bizonyos mér-
tékig kitaszítottnak éreztem magam amiatt, hogy bejárhatok ugyan 
nappali órákra, részt vehetek rajtuk, mégsem vagyok egyenrangú a 
jelenle vők kel, akiknek megadatott (papírjuk volt róla), hogy hiva-
talosan is DlozóDa szakos hallgatók lehetnek – eközben ténylegesen 
is nemritkán egyfajta idegen séget éreztem (s érzek néha még ma is) 
a DlozóDa szakon uralkodó légkörrel szemben. Azt tapasztaltam, 
hogy a hatá ro zott, kategorikus fogalma zásmód, a magabiztos ítél-
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kezés öntudatossága DlozóDa szakos hallgatók körében meghaladja 
a többi szakon tapasztalható átlagot; a tárgy iránti őszinte érdeklő-
dés, odaadás, hogy ne mondjam, alázat viszont átlag alatt marad. 
Rorty mondja a DlozóDa tanszékek és oktatók hangulatáról: hajla-
nak arra, hogy az egye tem többi része fölé he lyezzék önmagukat, 
hogy más kollégákkal szemben fensőbbséges hangot üssenek meg.9 
Ha pedig Husserl a kezdőkre jellemző bombasztikus ki je len té  sek és 
érvek hallatán előszeretettel mondogatta: „Ne mindig a nagy bank-
je gye ket, uraim; aprópénzt, apró pénzt!”,10 akkor ez hasonlóképpen 
arra a tapasztalatra utal, hogy a kezdők – esetünkben: a kezdő Dlo-
zóDa szakos hallgatók – a szokásosnál nagyobb mértékben hajlanak 
arra, hogy ilyen hangnemben nyil vá nuljanak meg – az aprópénz 
(értsd: az alapvető isme retek megszerzése, a szakma apró fogásai) 
iránti kereslet vagy érdeklődés viszont átlag alatt marad (a nagy 
bankjegyek iránti vonzódást akár dogmatikus hajlamnak is ne vez-
hetnénk, s több Dlozófus, így például Kant és Fichte szerint az em-
beri ész fejlődés tör té netére jellemző, hogy első fellépése, megnyilvá-
nulása dogmatikus jellegű, így a „szak mai ártalom” mellett „gyer-
mekbetegségről” is szó van – olyanról, amely a felnőttkorba is 
tartósan áthúzódhat11). Néha az az érzésem, egy cikk vagy könyv 
lényeges mértékben proDtált volna abból, ha szerzője előtte ír né-
hány recenziót, s elsajátítja annak módját, technikáját, hogyan kell 
egy idegen gondolat menetet végigkövetni, elemezni, összefoglalni.

Ezek persze jórészt formai dolgok. Ami a tartalmiakat illeti, itt 
térek vissza kicsit érdemibb módon arra az előbbi kérdésedre, „Miért 
lettél Dlozófus – ha erre így lehet válaszolni?”. 

A DlozóDához érteni az akkori közegben annyit jelentett, mint 
érteni ahhoz a DlozóDá hoz, amelyet igazként – egyedül igazként és 
rendíthetetlenül igazként – állítottak elénk – érteni a marxista Dlo-
zóDához. Noha irodalmi olvasmányaim terén erősen vonzódtam az 
akkoriban dekadens irodalomnak nevezett áramlatokhoz, nem volt 
kétségem aziránt – miért is lett volna, miért gondoltam volna, hogy 
be akarják csapni az embert? –, hogy a marxista DlozóDa igaz, hogy 
a minket körülvevő világ értelmes, és az ideális társadalom irányá-
ban fejlődik. Erről biztosítottak mindenhonnan, s ezt én el is hittem 
(nem volt okom nem elhinni), de szerettem volna belátni is, nem-
csak passzívan elfogadni. Bonyolult terveket készítet tem. Egy első 
tájékozódás azt mutatta: Marx Hegelt bírálva, Hegelen túllépve ju-
tott el tanaihoz, kézenfekvő volt tehát azt gondolni, hogy akkor He-
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gelt kell először megérteni, hogy azután kellőképpen, alaposan meg 
lehessen érteni (be lehessen látni) Marx igazát. Adódott azonban a 
következő felismerés, miszerint Hegelt nem lehet megérteni Kant 
nélkül stb. – így azután pillanatok alatt vissza jutottunk a preszókratiku-
sokig. Naivan fel té te leztem, hogy mint a társadalomban, a törté ne-
lem ben, a tudomány ban, a világ egye temben általában, úgy a Dlo-
zóDatörténetben is van valamiféle haladás, fejlődés, hogy léteznek 
kritériumok annak igazolására, hogy a későbbi DlozóDák jobbak az 
elő de ik nél. Zavart, hogy a korábbi DlozóDákat már a későbbi mar-
xizmus horizontja felől, annak mércéivel mérték, bírálták és marasz-
talták el (idealizmus, materializmus, dialektika), hiszen még csak 
útban voltunk a marxizmus felé, így – gondoltam – a marxiz mus  
mércéit, világképét nem szabadna még játékba hozni, mert ez azt 
jelenti, hogy ezekhez nem jutunk el, már mindig is náluk vagyunk, 
s az abszolút rendszer – egyfajta önelőfeltételezés révén – ilyenfor-
mán a levegőben lóg, és levezethetetlen marad (ma azt mondanám, 
hogy ez egy teljességgel hermeneutikai aggály volt), azaz nem lehet 
hozzá eljutni, márpedig én ezt szerettem volna. Nem mondjuk He-
geltől jutunk el Marxhoz, hanem marxi szemüvegen át nyitnak ne-
künk rálátást Hegelre (Kantra, Arisztotelészre stb.). Marx Hegel-
kritikája viszont Marx DlozóDájának része, így már mindig is Marx-
nál vagyunk.12 A hozzá való eljutás illuzórikus marad. Egy ilyen 
rendszert fel kiáltással el lehet fogadni vagy ugyanígy el lehet vetni, 
de egyiket sem lehet tudo má nyos belátásra alapozva tenni – már-
pedig én ezt szerettem volna. Szaporodtak a nehézségek.

Megértésre vágytam és a megértés révén – mint aki tele volt szám-
talan bizonyta lan  sággal – egyszersmind bizonyosságra, szilárd, biz-
tos tudásra, mely bepillantást nyújt a világ törvények által szabá lyo-
zott magá banvaló rendjébe, tudásra, mely a világ lényegét tárja föl, 
hogy ennek birtokában jobban el tudjak igazodni az életben. Vá-
gyam, mint utaltam rá, egy bizo nyos értelemben teljesült, ám nem 
abban, mint amelyben elvártam; a megértés előbb-utóbb létrejött, 
de előrehalad tá val nem nőtt a bizonyosság. Fordítva: egyre erősöd-
tek a kezdeti, kiinduló kételyek és bizony ta lanságok. Amikor kezd-
tem meg érteni például Kantot, közelebbről mondjuk Kantnak azt 
a tételét, mely szerint „nekem le kellett rontanom a tudást, hogy a 
hit számára sze rezzek helyet”13 – mikor kezdtem azt megérteni, azaz 
belátást nyerni ezen tétel értelmébe, abba, hogy a kanti rendszeren 
belül milyen helyet foglal el –, akkor kezd tem rádöbbeni egyúttal 
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arra is, milyen naivan, di� e ren ciálat lanul használtam odáig a „tudás” 
fogal mát. De általában is: amint kezdtem meg ér teni a Dlozófusok 
bonyolult gondolati épít ményeit – kezd tem eligazodni, kiismerni 
ma gam bennük, kezdett világosodni a kiinduló homály, kezdtem 
(hála kiváló taná raim nak: Munkácsy Gyulának, Nyíri Kristóf nak 
és másoknak) némi Dlozó Dai jár tasságra szert tenni –, úgy távolo-
dott a remény, hogy ilyesfajta – mondjuk így – szi lárd, abszolút tu-
dásra egyáltalán szert lehet tenni. Belátásra vágytam, s az meg is 
érkezett, de nem a vágyott for má ban: kezdtem belátni, hogy egy 
ilyesfajta tudás lehetősége fölöttébb kétséges,14 hogy ha egyáltalán, 
akkor a bizony talanságban, az ideiglenességben kell valami képpen 
tartósan berendez ked ni, hor gonyt vetni. Hozzá vetőleg abban az ér-
telemben, ahogy Heideggernél jóval később egy helyen olvastam: 
„A szilárd talaj [...] a kérdésesség megragadásban [...] rejlik”.15 Ezt az 
álláspontot nem nevezném szkepticizmusnak, mivel az (amint azt 
másutt meg mu tat ni próbáltam) egy bizonyos dolog ban – a kételke-
désben, a nem-tudásban – nagyon maga biz tos, nagyon kritikátlan, 
kivonja a kétely hatóköre alól, hajlik arra, hogy a nem-tudást, a (szi-
lárd) tudás lehetetlenségét dogmatikusan állítsa. Az általam képvi-
selt (mint fogal mazni véltem: hermeneutikai) szkepszis16 azonban 
még a tudás lehetetlenségét sem állítja feltétlen ma ga biz tossággal, 
még abban is bizonytalan, ilyenformán lehet azt monda ni, hogy a 
herme neu tika a szerénység DlozóDája.17

Ezzel azonban nagyon előresiettem, úgyhogy most visszatérek a 
kezdetekhez. – Ahogy mélyült a megértés, úgy szaporodtak a kéte-
lyek, hogy a megértés révén elérni vágyott bizonyosság, biztos, szi-
lárd tudás lehetséges-e. Az előrehaladó megértés a maga kiépülése 
során a saját termékeként előálló szilárd tudás bizonyosságának re-
ményét egyre jobban szertefoszlatta, vagy még inkább aláásta, illu-
zórikusnak mutatta fel. Egy igaznak hirdetett tant akartam megér-
teni – ám amit megértettem, az javarészt az e tannal – nem utolsó-
sorban pedig mindenféle abszolút érvényességre igényt formáló 
tannal – szemben megfogalmazott ellenvetések és kételyek voltak: 
nehézségek, problémák, aporiák.18

Mint mondottam, a marxista DlozóDa szövegeit nem értettem, s 
lassan kezdtem megérteni e nem-értés okát is. Sartre „Materializ-
mus és forradalom” című tanulmánya volt, azt hiszem, az első Dlo-
zóDai írás, amelynek elolvasása után felcsillant némi megértés. A 
marxista DlozóDa részét képezte az a tan, amit Engels „a természet 
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materialista szemléle tének” nevezett; nem más ez, mint „a természet 
felfogása, úgy, ahogy az van, minden idegen hozzátétel nélkül”. 

Sartre többfajta ellenvetést fogalmazott meg ezzel a nézettel szem-
ben, egyebek mellett azt, hogy „ez a meghökkentő szöveg [...] azt 
mondja, hogy el kell fojtani az emberi szubjektivitást, mint »termé-
szettől idegen elemet«”, másfelől azt, hogy ez az állítás mintegy ön-
magát rombolja le.19 Csakhogy – amint később ezt az ellenvetést 
Sartre kis mo no gráDámban meg  fogal maztam – „hogyan is szemlél-
hetné az ember a természetet »úgy, ahogy van«, elvo nat   koztatván 
önmagától, mint »idegen hozzátételtől«, absztrahálván attól a konk-
rét tör té nel mi-társadalmi szituációtól, melynek része?”20 Sartre el-
lenvetései fölöttébb értel mesnek tűntek, meg ér tettem vagy legalább-
is érteni véltem őket; s velük azt is megértet tem, arról is tapasztalatot 
szereztem, miben áll a megértés – ti. megélt személyes tapasz ta lat ra 
való visszavonatkoztatásban, abban, hogy az olvasottak ilyen vagy 
olyan rezonan ciára találnak ben nünk. Ez persze pontosan az, amit 
az engelsi szöveg kétségbe von, vagy még inkább hatályon kívül akar 
helyezni. Ennek elfogadása azonban teljesen kiszol gál tatott helyzet-
be hozza az embert. Ha ezt egyszer el fo gadjuk – ha elfogadjuk, hogy 
a személyes tapasztalatra való visszavonatkoztatás nélkül lehet és kell 
teóriák igazsága felől dönteni –, akkor minden kritérium elesik, 
bármi lehetséges lesz, anything goes. Megértettem egyúttal azt is, miért 
nem értem én úgy általában a marxizmust – azért, mert olyat kérnek 
itt tőlünk, ami minden megértés elemi lehetőségfeltételének  mond 
ellent,21 annak föladását jelenti; arra kérnek minket, hogy amikor 
tudományos vagy DlozóDai elméletek elfogadásáról vagy el ve té séről 
van szó, tekintsünk el a megértéstől mint szubjektív tényezőtől, azt, 
hogy sza ba dul junk meg szubjekti vitásunktól (hogy ez lehetséges-e, 
persze külön kérdés, ahogy az is, hogy amennyiben lehetséges, vajon 
kívánatos-e). Ma ezek az aggályok, úgy gondolom, eléggé triviálisan 
hangzanak, ne feledjük azonban, hogy akkoriban voltak védelmezői 
annak a nézetnek, miszerint egy elmélet érthetősége – a késői Sartre 
kifejezésével: intelligibi li tá sa – nem perdöntő igazságának fontolóra 
vé te le kor,22 másrészt hogy a természet vagy bár mi más „objektív”, 
„minden idegen hozzátétel” nélküli szemléletének és szubjektivitá-
sunk ehhez szükséges kikapcsolásának akkoriban létezett egy intéz-
ményesen megvalósult és úgyszólván erre szakosodott formája is, 
nevezetesen a Párt, melynek tagjai az ismertetett engelsi pers pek tíva 
felől nézve – és ideológiailag általa igazolva – úgy érezhették, le vet-
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kőz ték „szubjektivi tásukat” és jogot formálhatnak arra, hogy külön-
böző, kötelező érvényű felfogásokat alakítsanak ki a dolgokról, „úgy, 
ahogy azok vannak, minden idegen hozzá tétel nélkül”. Aki nem így 
látta, arra nyomban rá lehetett sütni: nem sikerült levet kőz nie saját 
„szubjektivi tását”. 

Amellett azt is be kell látni: a természet vagy bár mi más „objek-
tív”, „minden idegen hozzátétel” nélküli szemlélete nincs bizonyos 
vonzerő híján; saját szubjektivi tá sunktól szabadulni nem feltétlenül 
elítélendő óhaj, hiszen a „szubjek tiviz mussal” vádolt DlozóDák sem 
tagadták – ellenkezőleg: egyik középponti állításuk volt –, hogy az 
emberi egzisztencia bizony egyfajta teher – nehézség, feladat –, mi-
ként a szabadság is (mely szorongással jár), hiszen ahogy már Sartre 
komor, de legalábbis szokatlan megfogalma zása is mutatta: reá va-
gyunk „ítélve”. Innen szemlélve egy „objektív” világkép, mely köz-
ismertnek és általánosan elfogadottnak számított, s melynek erejét 
megfelelő politikai-hatalmi támogatottság tette nyomatékossá, egy 
olyan világkép, mely a világról értelmes képet festett, s ráadásul 
vonzó, optimista kicsengése volt, értelmet és jövőképet adott az em-
berek evilági cselekedeteinek és életének, az egész eddigi világtörté-
nelemnek – hogy egy ilyen világkép csábító volt, korántsem tagad-
ható, s nem kellene ma utólag összeszorított foggal, szégyenkezve 
beismerni.

Sartre említett tanulmányában még egy gondolatot találtam meg-
szívlelendőnek. A tanulmány elején Sartre óvta a Datalokat a túl 
gyors elköteleződéstől, s jómagam is azt gondoltam és gondolom ma 
is: az volna a kívánatos, hogy – Datalon, ismeretszerzés gya nánt – 
különböző utakat járjunk be és kiterjedt baran go lásokat – felfedező 
utakat vagy kalandozásokat – folytassunk a Dlo zó Datörténet vagy a 
DlozóDai diszciplínák tág tarto má nyaiban, mielőtt egy-egy Dlozó-
fus, DlozóDai irány zat, diszciplína vagy problémakör mellett elkö-
teleznénk magunkat vagy kikötnénk mellette. Sartre meg jegy zése 
ott és akkor a marxizmus melletti túl gyors elköteleződéstől igye-
kezett óvni, s ez is visszhangra talált ben nem: én is úgy voltam vele, 
hogy vonakodtam elköteleződni valami mellett, amiről nem voltak 
kielégítő ismereteim, nem értettem vagy csak elnagyolt tudá som 
volt róla. Sartre intése azonban, úgy gondolom, más kontextusban 
ugyan, de mit sem vesztett aktualitásából: áll nem csupán az (akko-
riban még ismeretlen) analitikus-kontinentális elkülönböződésre, 
hanem minden olyan esetre, amikor – általában sürgető gyakorlati 
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okoknak engedve – a Datalok túl gyorsan kikötnek vala mi lyen ku-
tatási terület mellett, a többiről pedig nincse nek is nagyon ismere-
teik. S a legrosszabb persze az, amikor ezek hiányát sajnálatos módon 
lebecsülés pótolja vagy szentesíti: amit a másik művel, az nem iga-
zán fontos vagy lényeges, sőt – horribile dictu – valójában nem is 
DlozóDa.23

Kik voltak meghatározó tanáraid az egyetemen, mit tanultál tőlük, 
mit tartasz ebből visszatekintve fontosnak?

Munkácsy Gyulát, Nyíri Kristófot már említettem; sokat tanultam 
a többi kollégától is: Kelemen Jánostól, Almási Miklóstól, Zoltai 
Dénestől. Hermann Istvánnak köszönhetem, hogy odavett a tan-
székre, „Totalitás”-órái igen tanulságosak voltak. Kelemen János 
nyelv DlozóDai, Almási Miklós és Zoltai Dénes esztétikai órái szel-
lemi izgalmat jelentettek. Zoltai Dénes Hegel Esztétikájáról több 
féléven keresztül tartott – legalább négy, de az is lehet, hogy hat vagy 
hét szemeszteren át húzódó – szemináriumát szorgalmasan végig-
jártam. Mint nem DlozóDa szakos egyetemi hallgató – kívülről ér-
kezett, naiv érdeklődő – akkor  tájt tettem első lépéseimet a Dlozó-
Dá ban, s a háromkötetes művel való megbirkózás kí sér lete fölért az 
önkínzás egy módjával. (Ez persze korántsem baj, hiszen mint ké-
sőbb épp Hegel nél olvashattam, az önmagunk ellen elkövetett erő-
szak a DlozóDába való belé pés megtisz telő előfeltétele.24) A legfonto-
sabb azonban, azt hiszem, az a Munkácsy és Nyíri által közvetített 
belátás volt, hogy a DlozóDa nem puszta „felépítmény”, azaz passzív 
vissza tükrözése bizonyos társadalmi állapotoknak vagy osztályok 
helyzetének – ez volt ugyanis a DlozóDára vonatkozó egyik mérték-
adó marxista metaDlozóDai álláspont –, ha nem önálló struktúrával 
rendelkező, bo nyo lult – részeiben összefüggő és helyenként törése-
ket, ellentmondásokat hordozó – önszerveződő rendszer;25 továbbá 
ha egy DlozóDát meg akarunk érteni, akkor első sorban az illető D-
lozóDa szövegeit kell olvasni és elemezni, s legfeljebb csak másod-
sorban korabeli osztályviszonyokat tanulmányozni. Valamint, hogy 
egy DlozóDát még nem értettünk meg azzal, hogy néhány marxista 
szemszögből elma rasztaló címkét (például „szub jektív idealista”) 
ragasztottunk rájuk. Ahol is ezen címkék használatának jogosultsá-
gát előbb még igazolni kellene.
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Milyen tevékenységnek tekinted a &lozó&át – akadémiai, részben 
vagy lényegileg akadémián kívüli tevékenységnek is? Miért és hogyan 
áll nagyon közel hozzád a tanítás?

Kiindulnék egy olyan tételből, melyhez második lépésben több meg-
szorító megjegyzést fűzök.

1. Minden ember valamilyen szinten Dlozófus; a saját sorsáról, a 
világ folyásáról, az élet értelméről, a történelem menetéről, az igaz-
ságos társadalmi berendezkedésről, a helyes cselekvésről, a tudásról 
vagy hitről való töprengés olyannyira hozzátartozik az ember ter-
mészetéhez, hogy nem az szorul indoklásra, miért Dlozofál az ember, 
inkább az: miért, mi okból fordul el tőle, ábrándul ki belőle. A Dlo-
zóDa ezért mindenkinek és mindenkihez szól; nem arisztokratikus 
vagy elzárt ezo terikus akadémiai tevékenység egyes kiválasztottak, 
avagy az úgynevezett „szakem berek” számára, hanem eleve min-
denkit érint, demokratikus. Ezzel – más és más értelemben – szem-
behelyezhető a következő két tétel:

2. A DlozóDa nagyon is egyfajta szakma, professzionális hozzáér-
tés kell hozzá, a laikusok nemigen tudják megítélni.

3. A DlozóDa tartalmaz egy csipetnyi elitizmust, arisztokratiz-
must.

Némi magyarázat e tételekhez.
1. A DlozóDa minden embert érint – nem csupán a „szakembere-

ket” –, mindenkinek köze van hozzá, s ez így is van rendjén, hiszen 
az embert (az emberi egzisztenciát) alap jaiban érintő kérdéseket – 
úgy is mondhatnám, húsba vágó kérdéseket – tárgyal. Minden ember 
Dlozófus, s még inkább minden gyermek az.26 Nem „valami profesz-
szoros foglal ko zás”. 27 A Dlozó Dának ebben az értelem ben Kanttal 
szólva nem pusztán „iskolai”, hanem „világfogalma” is van, azaz nem 
csak az „iskola”, hanem a „világpolgár” számára bír jelentőséggel.28 
Ebből adódik egyedülálló nagysága, de szerencsétlensége – ha úgy 
tetszik: nyomorúsága – is; az, hogy mindenki azt hiheti, minden 
további nélkül (különö sebb előzetes felkészült ség, is ko lázottság nél-
kül, ismeretek, gondolati elmélyedés és fegyelem, DlozóDatörténeti 
műveltség, a fogalmak keze lé sé ben való jártasság híján, csak úgy, 
„kapásból”, tetszik-nem-tetszik alapon) meg tudja ítélni vagy képes 
maga is űzni. Hi vat kozva alkalmasint a „szív ártatlanságára és a lel-
kiismeret tisztaságára”.29 Nagysága: hogy mindenkit érdekel, nyo-
morúsága ugyanaz: mindenki azt hiszi, ért hozzá, művelheti és meg-
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ítélheti. Közérdeklődésre tart számot – előnye ez, de egyúttal hát-
ránya is.30 Adódik számomra e tétel az élet- és egzisztencia Dlo zó Dák 
ama orientációjából is, miszerint a Dlo zó Da valami féle tudományelőttes 
tartományba, egyfajta „életvilágba” mint saját születési helyére igyek-
szik vissza, arra törekszik pillantását kiterjeszteni és egyszersmind 
számára valamiféle mon  da nivalót hordozni. 

A DlozóDának nagyon is van tehát relevanciája nemcsak az isko-
la vagy a tudomány, hanem az élet számára is. Még akkor is, ha az 
újkorban, főképp pedig az elmúlt másfél-két évszá zadban elsődle-
gesen egyetemeken művelték és művelik. Az ezen a téren élenjáró 
német DlozóDai kultúra létrehozta e célra az „Uni ver sitäts philo so phie”, 
ill. „Katheder philo sophie” nem minden irónia és distanciálódás híján 
levő kifejezéseit,31 s ennek a fajta DlozóDának termé sze te sen elsősor-
ban ők voltak a leghevesebb kritikusai is (Marx, Schopenhauer, 
Nietzsche, a dán Kierkegaard, az egyete men belül például Heidegger). 
Iskolai DlozóDa is lehet ugyanakkor autentikus, s iskolán túli is lehet 
hiteltelen, középszerű, sekélyes, noha persze az utóbbi lehetőségre 
az iskola már intéz ményes voltánál fogva is eleve több esélyt kínál. 
Az egyetemi DlozóDa bírálatának helye van az egyetemen – az ön-
magába zárkózó önelégült tudomány, egyetem és tudós képe idegen 
a számomra –, s ezért próbálok rendre időt szakítani rá egyetemi 
óráimon (ezzel az „élet” javát próbálván előmozdítani), de persze 
nem mindegy, hogy az „egyetemi Dlo zó Da” alkalmankénti kritikáját 
milyen hangsúllyal fejtik ki. Mert lehet e hangsúly magára a Dlozó-
Dára (s nem csupán az „egyetemi DlozóDára”) nézve teljességgel dest-
ruktív is. Filozó  Da nagyon is lehet séges az isko lán kívül, s jómagam 
ezért ismeretterjesztő előadásra szóló (egyre ritkábban érkező) meg-
hívókat el szoktam fogadni.

2. A szakmaiság, a tudományosság hangsúlyozása, a hétköznapi 
tudattól való akár ezoterikus el zár kózás hangoztatása akkor lép elő-
térbe – akkor viszont teljes joggal –, amikor a „sejtés és a lelkesedés 
módszertelensége”, a „tudományosságot általá ban megvető prófétai 
beszéd önkénye”,32 avagy „önkényes hóbortok és beteges sejtel mek”,33 
összefoglalóan a szentimentális szépelgés, szenvelgés vagy a dilet-
tantizmus veszélye ellen kell védekezni. A DlozóDa ebben az érte-
lemben nagyon is tudomány, sőt „szak”-tudo mány – amint azt a 
DlozóDát különben mindenki számára relevánsnak tartó Heidegger 
is nagy erővel hangsúlyozta.34
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3. A DlozóDa tartalmaz egy csipetnyi elitizmust, arisztokratiz-
must, ti. morális értelem ben. Kiindulnék Christopher Macann-nek, 
az 1992-ben a Routledge-nál megjelent négy kötetes Heidegger-
tanulmánykötet szerkesztőjének, utóbb egy ugyancsak négykötetes 
önálló szisztematikus mű szerzőjének néhány megállapításából. 
„Kevés olyan szöveg van”, írja Macann, „amely a Lét és idő lelkiis-
meret kérdésének szentelt vizsgálódásaihoz fogható erővel ösztönöz-
né az olvasót arra, hogy tanúsítson ellenállást azzal szemben, amit 
»az-ember« követel, hogy felhívja arra, »az-emberbe« való beleve-
szésből szakítsa ki magát és mozduljon el az én autentikus értelme 
felé. [...] Nem ismerek még egy olyan Dlozófust, aki a társadalmi 
vagy intézményi nyomás amorális vagy egyenesen immorális hatá-
sát behatóbban elemezte volna, mint Martin Heidegger.” Macann 
bírálja azt a nézetet, amely „a kulturális elitizmusból politikai kriti-
kát vezet le”, majd felteszi a kérdést: „De hát létezett-e valaha is a 
maga nevére méltó kultúra, amely másmilyen lett volna, mint elitista 
– »arisztokraták« műve a szónak abban az egészen speciDkus, erede-
ti görög ér tel mében, amely szerint az utóbbi (az aristoi) a (morálisan 
csakúgy, mint intellektu á li san) kiválót jelenti? A különbség az, hogy 
míg a görögök idején a kultúra kevesek által jött létre (s úgy is vár-
ták el, hogy kevesek hozzák létre), addig korántsem a kevesek szá-
mára jött létre, hanem az egész polisz számára. A görög kultúra föl-
felé próbált egyenlősíteni, nem lefelé.”35 

Macann megjegyzéseit úgy általánosítanám, hogy ha a „példa-
mutatónak” van jelen té se, akkor az azt implikálja, hogy aki vagy 
akik „példát mutatnak”, azok (legalábbis kez det ben) kevesen van-
nak. Ennyiben lehet beszélni – a szó egy egészen meghatározott, 
pon tosan behatárolt értelmében – elitizmusról vagy arisztok ra tiz-
musról. Ám abban az érte lem  ben már nem, hogy a „példás”, „pél-
daszerű” csupán keveseknek, ne pedig min den ki nek állna a rendel-
kezésére, vagy nem nekik, nem számukra szólna. A „jó élet”, „az 
autentikus lét” mindenki számára hozzáfér he tő. („A leg jelentéktelenebb, 
a legkevésbé tehetséges ember is két ség  beeshet, még egy Datal lány 
is”, írja – feminista füleknek persze némileg elrettentő módon – 
Kierke gaard.36) „Nemes” nemcsak „ember” lehet – lehet „cselekedet” 
és „jellem” is, s itt a születésnek nincs szerepe. Ha a morál te rü letén 
lemon dunk erről a fajta elitizmusról, arisz tok ratizmusról, mi marad? 
Az alter natíva, ami akkor marad, a statisztikai átlag. FilozóDai lag 
szemlélve megszűnik a Sein-Sollen különbség. Logika, jog, morál: e 
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területeken az lesz érvényes, amit faktuálisan annak tartanak. Ha 
az emberek ellentmon dásosan gondolkod nak, ezzel megdől az ellent-
mondás (-mentesség) logikai törvénye. Gondoljuk csak el: egy jogi 
előírás nem azért vagy attól érvényes, mert betartják, s nem attól 
veszti el érvényét, hogy nem tartják be. Az autó pá lyán maximált 
sebességkorlátozást a sebességtúllépés még nem szünteti meg. Egy 
jogszabály vagy előírás nem azért érvényes, mert betartják, hanem 
azért, mert áthágását szankcionálják. 

A DlozóDa sajátos jellegéhez – és hagyományos önjellem zé séhez 
– tartozik, hogy egy bizonyos vonatkozásban kor diag nózis: kor- és 
kultúrkritika is. Nem hízeleg a tömegnek (itt helyénvaló lehet a „cső-
cselék” máskülönben kétséges ki fe je zése), saját korát bírálja, nem 
pedig dicsőíti; a szoDsztikával szemben nem „megrendelés re” dol-
gozik, nem a fenn álló apológiája, nem dörgölődzik hozzá a tömeg 
nézeteihez, ill. az általánosan elfoga dott nézetekhez,37 a gazdagok-
hoz, hatalmasok hoz vagy az éppen hatalmon levőkhöz. Allan Bloom 
írt erről: nagyhatású könyvében ebben a tekintetben az „openness” 
bukott értelmét ecsetelte vagy még inkább ostorozta – ez annyit tesz: 
nyitottnak lenni minden alacso nyabb rendű dolog iránt. Az igazi 
nyi tottság, írta, mindig a megis me  rés vágyával pá ro  sul („tudni aka-
rom, miben áll szá mom ra a jó, s mi tesz boldog gá”), ami vi szont 
tu dat lan sá gunk tuda tából ered. A megismerés vágyától megfosztott 
nyitottság ezzel szemben az ér dek telen ség, a közöny nyitottsága, sőt 
– az értékek relativi tá  sá ból, a közönyből s a döntésre való elvi kép-
telenségből adó dóan – nem egyéb végül is, mint meg hajlás az erő-
sebb előtt, a vul gá ris előtt, a siker előtt: nyitottság mindezek iránt.38

Végül a tanítás. Szeretek tanítani, mert a DlozóDa dialógus, s úgy 
gondolom, az em ber nek, ha úgy véli, valamifajta tudásra tett szert, 
tovább kell adnia – tanítványoknak, kol lé gáknak, bárkinek (végül 
is a tudomány nem csekély mértékben a tudás továbbadá sából, elmé-
lyí té sé ből vagy kritikájából, megkérdőjelezéséből áll). Ez nem csu-
pán joga, de úgy szól ván kö te lessége is. Tanítani annyi, mint tovább-
adni a tudásunkat, nem utolsó sor ban vitára bocsátani, próbára tenni, 
vajon tényleg tudás-e. Tudni innen szemlélve annyi, mint tanítani 
tudni. A tanítás során a tanító képet kap, avagy tapasztalatot szerez 
tudásáról: ő is tanul, sőt első sor ban ő tanul. „A tanítónak”, mondotta 
Heidegger, „képesnek kell lennie arra, hogy tanítha tóbb legyen, mint 
maguk a tanít vá nyok”.39 A hétköznapi tudat úgy véli, írja másutt, 
hogy annak, aki tud, már nem kell tanulnia, mivel kitanulta magát. 
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Holott csak az rendelkezik tu dás sal, aki megérti, hogy újra és újra 
tanulnia kell, s aki ezen megértés alapján odáig jutott, hogy állan-
dón képes is tanulni.40 Gadamer perspektívájában ez a gondolat úgy 
jelenik meg, hogy az értelmező nek a mindenkor olvasott szöveg által 
taníttatnia kell magát: „aki egy szöveget meg akar érte ni, kész en-
gedni a szövegnek, hogy magától mond jon neki valamit [...], fogé-
konynak kell lennie a szöveg mássága iránt”.41 A ta pasz talat fogalom 
gadameri analízise ugyanebbe az irányba mutat. Eszerint csak az 
„tapasztal”, aki nem felejti el, tehát tudatosítja a tapasz ta la tot, azaz 
akin a tapasztalat valamilyen értelemben nyomot hagy, s a tapasz-
talatból ily mó don tanulni képes. Ahogy a művelt emberen művelt-
sége, úgy a ta pasz talt emberen ta pasz ta la ta rajta hagyta a maga „le-
nyomatát”, azaz megvál toztatta. Ebben a perspektívában „ta pasz-
talni” és a „tapasztalatból tanulni” szinte egymás szinonimájaként 
jelenik meg,42 miközben műveltség és tapasztalat kölcsönösen egy-
másra utal. Akin műveltsége vagy tapasztalata nem hagy nyomot, 
az pregnáns értelemben műveletlen és tapasztalatlan marad. Azaz 
nem képes megváltozni. Mindig ugyanolyan marad. Ilyen mondjuk 
az utó pi sta, a messianisztikus doktriner, akit az jel lem ez, hogy – 
mint egy korábbi írásomban fogalmazni véltem – „kü lö nös  képpen 
makacsul és eredményesen ké pes el len állni an nak, hogy a tapasz ta-
la tok ból tanuljon, így a szó szi go rú ér tel mé ben véve nem is képes 
ta pasz talatokat sem sze rezni, ki in duló elő fel tevései mindig változat-
lanok maradnak. Ha a mes sia niz mus az ideával, ám nem a földi va-
lósággal való kap cso  la tot fel té te lez, márpedig az ez utóbbival való 
érintkezést ne vez zük kitüntetett ér te lem ben ta pasz ta l  atnak, akkor 
nem cso dál ható, hogy ta pasz ta la tok híján, ta pasz ta latlanul éli le éle-
tét”; „a messi a nisztikus különösképpen ta nít hatatlanként jelenik 
meg.”43 (Erre a kérdéskörre alább még a politikával összefüggésben 
visszatérek.)

Ami közelebbről az iskolai tanítást illeti: persze olya no kat jó ta-
nítani, akik őszintén érdeklődnek, tudják és vállalják a tanulás erő-
feszítését, s nem csupán valamirevaló vizsgajegyet akarnak szerezni 
vagy minduntalan saját ötletekkel előállni – akik tanulni akarnak, 
s ily módon megengedik (jelen esetben nem csupán a szövegnek, 
hanem) a tanárnak, „hogy magától mondjon nekik valamit”. S nyi-
tottak arra, hogy megváltoztassák nézeteiket, új belátásokra tegye-
nek szert, azaz hogy – tanuljanak. Ennek ellenpéldája az a diák, aki-
ről Witt genstein tett említést, aki nem hagy semmit sem magának 
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elma gya    rázni, s minduntalan kérdésekkel (kételyekkel) szakítja félbe 
a tanítót.44 „A tanító és a diák közti szép viszony”, mondotta egy 
ízben müncheni előadásai bevezetéseképpen Schelling, „a szabadság 
és a szeretet viszonya”.45 Berlini székfoglaló beszédének végén pedig 
így fogalmazott: „Szeretettel üdvözlöm Önöket, fogadjanak Önök 
is szeretettel! A tanító sok mindent tud, de a diákok nélkül semmi-
re sem képes. Én semmi sem vagyok Önök nélkül, az Önök jóindu-
latú támogatása nélkül, az Önök fogadókészsége nélkül, az Önök 
lelkesedése nélkül.”46

Gyakori önjellemzésed a „&lozó&atörténész”. Mire utal ez és mi a 
jelentősége számodra?

Pályám elején, amikor elkezdtem tanítani – a hetvenes évek végén, 
a nyolcvanas évek elején – ennek óhatatlanul politikai, közelebbről 
ellenzéki csengése volt. A DlozóDa tanszékek akkoriban kivétel nél-
kül a „Marxizmus”, „Marxizmus–leninizmus” „Dialektikus materia-
lizmus” vagy „Történelmi materializmus” elnevezést viselték, s az 
elnevezésnek többé-kevésbé megfelelő szellemi beállítottságot kép-
viseltek s ilyen jellegű oktatást-kutatást folytattak. Azt hiszem, nem 
én voltam az egyetlen a tanszéki kollégák közül, aki ilyen körülmé-
nyek között büszke volt arra, hogy az ország első „FilozóDatörténet 
Tanszé kén” oktathat. Ez semleges, tudományos megnevezés volt. 
Az ELTE BTK-n kialakult tanszéki struk túra, benne a Hermann 
István által vezetett „FilozóDatörténet” tanszékkel a hetvenes évek 
elején-közepén nyilván más okoknak köszönhetően jött létre, ám 
akik ide kerültek – elsősorban Munká csy Gyula és Nyíri Kristóf, 
hozzájuk kapcsolódva azután mások is, így például Faragó Szabó 
István –, később igyekeztek ezt az elnevezést komolyan venni és 
tarta lom mal megtölteni. Erre azután egyre szélesebb körben is fel-
Dgyeltek – nem éppen feltétlen helyesléssel. A nyolc vanas évek kö-
zepén érkezett a minisztériumból egy leirat, melyben megrovásban 
ré sze sültünk amiatt, hogy „a nem-szakos képzésben a marx ista D-
lozóDa szisztematikus fejeze teinek oktatása háttérbe szorult, s egyes 
oktatók e kér dés körök helyett is Dlozó Da tör ténetet tanítanak”. A 
„DlozóDa törté net” ebben a kortörténeti kontextusban az ideológiá-
tól mentes, szolid, „tudományos” DlozóDa szinonimája volt (továb-
bá, csöppet sem lényegtelen, emellett még – a sors kifürkészhetetlen 
kegyéből kifolyólag – egyfajta politikai tett is).
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Ma persze más a helyzet. A „DlozóDa”–„DlozóDatörténet”, „Dlo-
zófus”–„DlozóDatör ténész” megkülönböztetésnek ma nincs ilyen 
jellegű politikai mellékzöngéje. Ennek el le nére megmaradok a 
„DlozóDatör ténész” kifejezésnél, bár tudom, hogy éppen DlozóDa és 
DlozóDa történet ama szoros (hermeneutikai) kapcsolatát tekintve, 
melyet írásaimban újra meg újra megpróbáltam kifejteni és képvi-
selni, e megjelölés nem pontos. Mégis, azt hiszem, még ma is vélhe-
tően szakszerűbb és visszafogottabb kifejezés, mint a bizonytalan 
státuszú, sokatmondó, de elmosódott, a magyarban csakúgy, mint 
a többi nyelvben kissé kétes, pe jo ratív csengésű és néha a nagyzolás 
benyomását keltő „Dlo zófus” megjelölés. Talán sze repe lehet ebben 
annak is, hogy máig emlékszem tanáromnak, Kardos Tibor professzor-
nak, az Olasz Tanszék vezetőjének azokra a gúnyos megjegyzéseire, 
miszerint Vicóról, Kantról vagy Hegelről elmondható, hogy Dlozó-
fusok voltak, de mit szóljunk X-hez vagy Y-hoz (s itt következett 
néhány akkori marxista ideológus neve)? Mindenesetre – én ezt 
szűrtem le –, Dlozófus az, akinek Dlo zóDája van, jómagam pedig 
ilyesmivel nem büszkél kedhetem; s noha talán nincs DlozóDai rele-
vancia híján az (a „DlozóDatörténet”), amit mű ve lek, mégis közelebb 
áll hozzá és pontosabb, szerényebb a „DlozóDa tör té net” elne vezés. 
(Abba már nem is megyek bele, hogy amikor egy olyan formátumú 
gondol ko dó, mint Hei degger többször úgy nyilat kozott: ő bizony 
nem Dlozófus,47 akkor az em ber nek igazán nem kell szégyenkeznie 
amiatt, hogy inkább DlozóDatörténésznek tartja ma gát.) „Tiszta” D-
lozóDatörténet persze éppúgy nincs, mint – mon djuk – „tiszta” iroda-
lomtör ténet, ám úgy tűnik, az irodalom történész kollégák mostan-
ság ennek a – DlozóDai – belátásnak jobban a tudatában vannak, s 
praxisukban jobban érvényesítik, mint DlozóDatörténész kollégáik.

Hogyan látod a marxizmushoz, a Frankfurti Iskolához, Lukácshoz 
fűződő viszonyodat? Milyen szempontból foglalkoztatott Lukács? A 
német idealizmushoz Marxon, Lukácson keresztül jutottál-e el, vagy 
más szálakon? Heidegger, Gadamer és a német tradíció hogyan kerül 
az érdeklődési körödbe?

A marxizmushoz való viszonyomról korábban már mondtam egyet 
s mást, úgyhogy meg pró bálok most tömören ezekhez a megjegy-
zésekhez kapcsolódni. Ha a korábbi idők légkörében az ember haj-
lott úgy fogalmazni (vagy ha nem is nyíltan fogalmazni, de írásai 
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révén ilyesfajta dacos su gallatot közvetíteni): „Nem mind szentírás, 
amit Marx mondott”, akkor úgy a kilenc venes évek elejétől a hang-
súlyok áthelyeződtek. Most, úgy éreztem – s ez az érzés maga is 
furcsa, meg vál  toz  tató tapasztalat volt –, hogy az új helyzetben azt 
kell mondani: „Nem mind ördögtől való, amit Marx mondott”. Vajon 
nincs-e itt ellentmondás? Némi gondol kodás után rájöttem: e két 
tétel egymásnak egyáltalán nem mond ellent, sőt tökéletesen ösz-
szefér egymással.48 Miután a szó hagyományos értelmében soha 
nem voltam marxista (legfeljebb abban az értelemben, ahogy Croce 
marxista korszakáról szoktak beszélni, ti. hogy az számára a mar-
xizmus tanulmányozásának korszaka volt), így nem volt szüksé gem 
arra, hogy kü lönös képpen antimarxista legyek, vagy hogy szembe-
forduljak a marxiz mussal. Ahogy egy alkalommal le is írtam: mi-
ként nem hó dol tam annak idején a kötelező marxizmusnak, éppúgy 
nem kívántam most a nem kevésbé kötelező és nem kevésbé sema-
tikus antimar x izmus hívévé szegődni, s „a puszta kurzus vál tást, a 
dog ma tikus marxizmusból a dogma tikus antimarxizmusba való 
átcsapást illető aggoda lom nak” adtam hangot.49 A marxizmus egyes 
nyugati formáit, elsősorban a Frank furti Iskolát és a késői Sartre-t 
teljességgel diszkutálhatónak találtam (ami marxiz must elsajátítot-
tam, megértet tem, az jórészt innen, a nyugati marxizmusból ered, 
külö nö sen sokat tanultam az olasz dellavolpiánus iskolától) – eze-
ket azonban az itthoni ideológia nagyrészt elutasította azon logika 
alapján, mely szerint „aki legközelebb áll hozzánk, az áll a legtávo-
labb tőlünk” – mindenesetre azt kell a leg inkább bírálni –, mivel 
az elfogadás kritériuma a létező szo ci a lizmus országaihoz való vi-
szonyulás volt, a nyugati marxizmus pedig nem fukarkodott e téren 
a kritikával. Marxiz mus mint kritikai elmélet, mint kapi ta liz mus-
kritika, ill. társadalomelemzés, gondoltam, megáll önállóan a maga 
lábán, az osz tály nélküli társadalom utópiája nélkül is: a kettő két-
fajta, egymáshoz képest különnemű fogalom alkotás ter mé ke, noha 
persze Marx arra tett kísérletet, hogy egységben láttassa őket. Akik 
a létező szo ci a liz must bírálták, azoktól itthon megvonták a „mar-
xista” jelzőt s a gúnyos-elutasító „marxizálók” megjelölést tartották 
fenn számukra.

Lukács életműve akkoriban rendkívüli tekintélynek örvendett, 
szinte megkerülhetetlen volt. Elsődlegesen az akkor megjelent késői 
társadalomontológia állt a viták közép pont já ban, jómagam viszont 
– a magam által kialakított hermeneutikai elvek alapján – egyfajta 
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fejlődés törté neti Lukács-rekonstrukcióra tettem kísérletet (minde-
nekelőtt a racionalitás-fogalom alapján, továbbá a Hegel-kritikák 
tekintetében Sartre-ral összevetve). Elsősorban az olasz marxista iro-
dalom tanulmányozása alapján úgy láttam – s ebben korántsem áll-
tam egyedül –, hogy a Datal Lukács, jelesül az ún. premarxista kor-
szak, továbbá a Történelem és osztálytudat Lukácsa igazán termékeny, 
s hozzá képest a késői korszak dogmatikus poz íciókra esik vissza. Az 
ész trónfosztása és Lukács önkritikái pedig – mi tagadás – némi  leg 
taszítottak. Kezdettől fogva éreztem, hogy Lukács számára – ahogy 
akkoriban ezt megfogalmazták – a Marx-kérdés elsősorban Hegel-
kérdés volt, s hogy Lukács elsődleges törekvése Hegelt mintegy tisz-
tára mosni, sze recsenmosdatásban részesíteni, miközben a róla le-
mosott piszok (az „arisztokra tiz mus”-, „irracionalizmus”-vád) mind 
Schellingre hullott (ezt a megfogalmazást egy olasz szerzőnél olvas-
tam, sajnos nem jegyeztem fel, kitől ered, lehet, hogy Pietro Rossi 
volt). Marx Lukács szerint közvetlen Hegelhez kapcsoló dott, nem 
más, mint következetessé tett Hegel, így végül is Hegel volt a fon-
tosabb. Marx „materializ musával” Lukács jellegzetes módon nem-
igen tudott mit kezdeni, s szimpto ma tikus, hogy Schellinget azért 
marasztalta el, mert a lét tudat feletti elsőbbségének tézisét állította 
fel, azt a tézist, melyet a későbbi marxizmus kanonikus-triviális igaz-
ságként hirde tett meg, s amelynek én csak Schelling felől tudtam 
némi értelmet kölcsönözni. Hogy Marxot az idealista elődök közül 
melyikhez milyen módon kapcsolták, az – hermeneu ti kai lag – döntő 
módon befolyásolta a Marx-értelmezést.

A német idealizmushoz valóban Marxon, Lukácson keresztül ju-
tottam el, ponto sab ban, ahogy fentebb fogalmaztam, erőfeszítéseket 
tettem, hogy egy a marxizmus optikájá tól még nem befolyásolt ide-
alizmusképre tegyek szert. Hogy az idealista nézőpontot, világképet, 
melyhez kezdettől fogva vonzódtam, a maga igazságigénye szem-
pontjából – ne csak a marxista fogalmi háló felől – értsem meg, nem 
utolsósorban azért is, hogy utána a marxival érdemben össze tudjam 
vetni, megállapítandó, melyik a jobb. Túl nehéz fel a dat nak bizo-
nyult, nem is sikerülhetett igazán. Másfelől viszont Marx és a mar-
xizmus Hegel- és idealizmuskritikájának általam gyengének érzett 
jó néhány argumentuma al kal mas volt rokonszenvet ébreszteni az 
idea liz mus iránt. Taszító volt néhol Marxban is a dog matikus fogal-
mazásmód, az, ahogy elő deivel és vitapartnereivel szemben eleve 
fen sőbb séges pozícióba helyezte magát (ez mindenesetre bonyolult 
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dolog, bővebben kitérni rá itt nincs mód), s az ettől való viszolygás 
szerettette meg velem jó részben később Ga da mer hermeneutikáját. 

Amikor ugyanis azt olvastam az Igazság és módszerben, hogy „aki 
egy szöveget meg akar érteni, az [...] kész engedni, hogy a szöveg 
mondjon neki valamit”, illetve hogy lehetővé kell tenni a szö veg 
számá ra, „hogy tárgyi igazságát kijátszhassa”,50 azaz egy szöveget 
igazság igé nyé re való tekintettel kell olvasnunk, megerősítésre leltem 
abban az öntudatlan törekvésben, ami már évek óta – alapjában véve 
kezdettől fogva – vezérelt. Sőt nem is törekvésben, hanem praxis-
ban. Egy szöveget megérteni ebben az értelemben annyi, mint 
igazság igé nyét megérteni – vagy igazságigénye tekintetében megér-
teni51 –, s hát én épp azért nem értettem a DlozóDát, azért voltam 
értetlen és tudatlan, mert nem értettem meg a vonatkozó igazság-
igényeket, s ebben vártam segítséget. Mások számára a megértés 
mást jelentett; például ilyesmit hal lot tam az egyetemi folyosón hall-
gatók körében (ma is borsódzik tőle a hátam): „Kant nem oldja meg 
az anti nó mi át, mivel polgár”, vagy „Heidegger a szorongásról ír, 
mert dekadens”. Én ezt nem ne vez tem volna megértésnek. Itt arról 
van szó, amit később különböző kontextusokban „hermeneutikai 
fő vétségnek” neveztem, amit egy szöveg elemzése közben elkövet-
hetünk, s amely Gada mer szem szö géből nézve abban áll, hogy a 
szöveggel való konfrontációnk krité riumait hozzá fér he tet lenné tesz-
szük a kritikai re�exió számára, kivonjuk a kritikai vizsgálat ható -
köre alól.52 Az értelmező hozzáférhetetlenné teszi magát, ő az, aki 
megítél, de őt nem lehet megítélni – ez ellenszenves volt számomra; 
csak azért mert a szerző a sírból nem tud vissza válaszolni, gondol-
tam, még lehet igaza, mindenesetre meg kell adni neki ezt az esélyt 
vagy lehe tő séget (s nagyon megörültem, amikor később Gadamernél 
azt olvastam, miszerint arra kell törekednünk, hogy érvényre juttas-
suk a tárgyi jogosságát annak, amit a másik mond, sőt hogy a vita-
partner érveit megerősítsük53). De egyáltalán: az akkori zárt ideoló-
giai uni ver zum közegében a szövegekkel való egyedüli kapcsolat 
jószerivel az illusztráció volt: olyan szöveghelyek keresése, amelyek-
kel szemléltetni lehetett azt, amit már úgyis tud tunk. Annak kriti-
kai felülvizsgálatára viszont, amit már úgyis tudtunk, nemigen volt 
le he tőség – ezáltal azonban igényes megértésére-elsajátítására sem. 
Az embertársi egyen lőség előzetes felmondásáról van itt szó, az ér-
telmező eleve fen sőbb séges pozícióba helyezi ma gát a szöveggel szem-
ben, egyetlen gondja az „elhelyezés”, a megfelelő címke megtalá lása 
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(ezt a hermeneutikai ellenvetést tette Sartre is Lukáccsal szemben54). 
Itt méltán lehet mondani azt, amiről Hegel egy helyen ír, hogy egy 
ilyesfajta beállítottság „lábbal tiporja a humanitás gyökerét. Mert a 
humanitás természete az”, teszi hozzá Hegel, „hogy a má sok kal való 
egyezésre törekszik, s egzisztenciája csak a tudatok közösségének 
létrehozásában van.” 

Hát itt aztán valóban nemigen volt szó „másokkal való egyezés-
ről”, nem is le he tett, hiszen kemény osztályharc dúlt – a DlozóDában 
is. Harc van, nem közös elköte lezett ségű kutatás – kutatása az igaz-
ságnak. Ami itt történik, az nem „másokkal való egyezés”, hanem 
olyasféle dolgok, mint rendreutasítás, elmarasztalás, kioktatás, megbé-
lyeg zés, ítélet hozatal, kitagadás, elátkozás, ördögűzés. Hogy mi az 
igazság birtoká ban vagyunk – s mi vagyunk az igazság birtokában –, 
így tehát megfellebbezhetetlenül és téved he tetlenül ítél kez hetünk, 
az a priori biztosítva van; nem szükséges sem igazolni, sem megér-
teni. Szüksé ges viszont ebben a szilárd és rendíthetetlen meggyőző-
désben és belőle kiindulva újra és újra harcba indulni. Itt az attitűd, 
a „hogyan” a lényeg, nem annyira az, hogy mit hirdetnek (hogy a 
„termelőerők” és „termelési viszonyok” „dialektikája” mennyire pla-
uzibilis vagy érthető, teljességgel másodrendű dolog), sokkal inkább 
az, hogy hogyan hirdetik. 

„Aki megértésre törekszik, az nem bízhatja magát eleve saját elő-
zetes véleményeinek az esetlegességére, hogy azután a szöveg véle-
ményét a lehető legkövetkezetesebben és legmakacsabban Dgyelmen 
kívül hagyja”, írja Gadamer, majd kicsit később hozzáfűzi: „nem 
ragaszkodhatunk vakon a dologról alkotott saját előzetes vélemé-
nyünkhöz, amikor egy másik személy véleményét megértjük. Persze 
nem arról van szó, hogy a tartalomról alkotott előzetes véleménye-
inket és saját véleményeinket el kellene felejtenünk, amikor valakit 
hallgatunk, vagy valamit olvasni kezdünk”.55 – „[...] nem ragaszkod-
hatunk vakon a dologról alkotott saját előzetes véleményünkhöz”: 
hát épp erről volt szó, a marxizmus vakon ragaszkodott a dologról 
alkotott saját előzetes vélemé nyéhez – aminek másik olda la, hogy 
„a szöveg véleményét a lehető legkövetkezete seb ben és legmakacsab-
ban Dgyel men kívül hagyta”–; nem lehetett vitába szállni vele, de 
még jóindulatú megértésére sem törekedni. Mert aki megértésre tö-
rekszik, az bevallja, hogy még nem érti a dolgot; ez azonban politi-
kailag eleve gyanús, hiszen úgy kell eleve marxistának lennünk, 
hogy már mindig is azok voltunk; ha megértésre tartunk igényt, 
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akkor még a nem-értésben leled zünk, s a megértésből nem csak el-
fogadás, de elutasítás is származhat. „Megértem és elfogadom”: ez 
éppannyira lehetséges, mint az, hogy „Megértem, és elutasítom”. Ha 
a katonaságnál azt kérdik: „Érti a parancsot?”, s a válasz az, „Igen, 
értem”, akkor ebből éppannyira következhet az, hogy végrehajtom, 
mint az is, hogy nem.56 

De kínálkozik egy másik megjegyzés is: „[...] nem ragaszkodha-
tunk vakon a dologról alkotott saját előzetes vé le ményünkhöz, ami-
kor egy másik személy véleményét meg értjük.” A másik idézet pedig 
így kezdődött: „Aki megértésre törekszik [...]”. Erre lehet azt mon-
dani: ki akar itt megérteni?57 Nem megérteni: megítélni, avagy (az 
esetek többsé gé ben) elítélni vagy legalábbis „elhelyezni” kell a másik 
személy véleményét. Hermeneu ti kai szempontból a megértésnek 
meg kell nyitnia az utat a vonatkozó dolog felé, nem pedig lezárnia; 
hozzáférhetővé kell tennie a dolgot, nem pedig akadályokat, sorom-
pókat építenie elé. Márpedig az ideológiailag zárt univerzum köze-
gében épp erről volt szó: a lehetséges eltéréseket, elhajlásokat, devi-
anciákat megelőzendő, sorompók, tiltó táblák emeléséről, elriasztás-
ról, elrettentésről.

Heidegger egyébként 1979-es Popper-cikkem végén került „szisz-
tematikus” érte lem ben a látókörömbe; ez a tanulmány, amely bizo-
nyos értelemben – minden tökéletlensége mellett – a mai napig a 
„legszisz te ma tikusabb” írásom, olyan nehézségeket fogalmazott meg, 
melyek a cikk végén egy Heidegger-idézetbe torkollottak; ezzel vél-
tem a nehézséget – nem megoldani, hanem – illusztrálni vagy meg-
világítani.58 Számomra a DlozóDa egyébként kezdettől fogva első-
sorban a rend szer szerű, szisztematikus DlozóDát jelentette. Aforisz-
tikus szerzőkkel és művekkel megbirkózni külön nehézséget jelent.

Teológiai tárgyú írásaid milyen érdeklődésből készültek?

A korábban nálunk mértékadó marxista értelmezések büszkék vol-
tak arra (bizonyos értelemben nem teljesen alaptalanul), hogy hang-
súlyozták: a marxizmus a vallásról nem valamifajta primitív ateista 
képet fest. A vallás sokkal inkább egyfajta kivetítés és kompenzáció; 
bizonyos társadalmi viszonyok talaján sarjad ki, amikor az ember a 
földi életben nem tudja megvalósítani önmagát, tevékenysége ter-
mékében nem ismer önmagára, önmagától elidegenedik, s mind-
ezeket a hiányokat képzelt úton kompenzálja. Tekintve, hogy eled-
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dig az elidegenedés viszonyai uraltak minden társadalmi formát – 
folytatódott az érvelés –, a vallásnak nagyon is megvolt a maga 
létalapja. Az ember idegen hatalmaknak volt kiszolgáltatva, s így is 
érezte magát. Csak egy olyan társadalomban halhat el, amelyben 
egy ilyesfajta kompenzációra nem lesz már szükség.

Ez az értelmezés a vallás egyfajta igazolásaként is felfogható, min-
denesetre nem vallás elleni harcot hirdet, hanem a viszonyokat akar-
ja megváltoztatni. Később olvastam, hogy magában a marxizmus-
ban is felfedezhetők vallási elemek. Bertrand Russell például egy sor 
meg fe lelést vélt felfedezni ke resz tény ség és marxizmus között, konk-
rétan: Jahve és a dialektikus materi alizmus, a Messiás és Marx, a 
kivá lasz tott nép és a prole ta riátus, az egyház és a kom munista párt, 
a második eljö vetel és a forra dalom, a pokol és a kapitalis ták meg-
büntetése, s végül az ezeréves birodalom és a kom mu nista tár sadalom 
között.59 S még ha e megfeleltetések némelyike mes   terkéltnek vagy 
eről te tett nek hatott is, aligha kétsé ges, hogy Marx gondolkodá sá-
ban számtalan vallási elem rejlik. Erre utalt egy ízben Jür gen Haber-
mas, amikor úgy fogalma zott: „»A bukott természet feltámadásá-
nak« a zsidó és protestáns misztikából ismert ígérete [...] oly toposz, 
mely [...] a sváb pietizmuson keresztül hatolt be Schelling (és Baader) 
Dlo zó Dájába, [és] Marxnál a Párizsi kéziratokban tér vissza [...]”.60 
Karl Löwith összefoglaló tézise pedig így hangzik: „A történelmi 
materi alizmus a nemzetgazdaságtan nyelvén megfogal ma zott üdv-
történet”; „a kommunista hit nem más, mint álruhát öltött zsidó-
keresztény messianiz mus”.61

Marxista szerzőknél egyébként gyakran megtalálható az a véle-
kedés, mely szerint idealizmus és vallás között lényegi összefüggé-
sek állnak fenn, hogy a (német) idealizmus a vallás egyfajta Dlozó-
Dai fogalmiságba átemelt formája. Hegelt illetően sem jogosulatlan 
úgy fogalmazni, hogy dia lekti kája középpontjában teljességgel a 
keresztény világlátás racionalizálása, fogalmi eszkö zök kel való fel-
dolgozása áll, ebben az értelemben mondható például, hogy a he-
geli „eszme” a vallási „Isten” DlozóDai formája. Már a Marxra nagy 
hatást gyakorló Feuerbach is úgy fogalmazott, hogy „DlozóDa vagy 
vallás általában [...] azonosak”, ember és állat különbsége pedig 
abban áll, hogy „az állatoknak nincs vallásuk”, továbbá „a vallás a 
világ vala mennyi tárgyát átfogja”.6

A marxizmus és általában véve az aufklérizmus kérdése az: ho-
gyan keletkezett a val lás? Némi tájékozódás azonban ahhoz a fel-
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ismeréshez vezetett, hogy legalább olyan jogos, de feltehetően jo-
gosabb az a kérdés: hogyan keletkezett az ateizmus? – Talán nem 
lesz ha szon talan ezt kicsit bővebben kifejteni. Ab ban az intellek-
tuális klímában, melyben gene rá ci óm felnőtt, a vallás valamilyen 
alacso nyabb  rendű, tudományelőttes, mára már végérvé nyesen 
meg- és túl hala dott gondolkodás- és életformának számított, mely 
ráadásul még ide ológiai funkciót is hordoz, amennyiben a min-
denkori fennálló (úgymond reakciós, osztályjellegű) társadalmi 
rendet védi, konzerválja. A vallás – hangzott a magyarázat – az 
embereket kiskorúakként kezeli, kisebbrendűségben, aláve tett-
ségben tartja, mivel azt tanít ja, hogy az emberi ész nem képes ön-
magától megismerni a dolgok lényegét, s ezáltal az embert kiszol-
gáltatja transzcendens hatalmaknak, erőknek, elfordítja az evilágtól. 
Aki „progresszív” volt (még ha alkalmasint vallási kételyek gyö tör-
ték is), lenézte a vallást, mint reakciós, az embert kiskorúságban 
tartó, babonás, irra ci o nális álláspontot, mint olyan valamit, amit 
egy „modern”, a korral haladó ember leráz magáról, vagy amire 
nem szorul rá; a Datalság amúgy is hajlik az evilágiságra, s a tőle 
elfordító attitűddel szemben eleve gyanakvással viseltetik.

Ebben az (aufklérista-ideológiakritikai) fogalmi keretben igen 
nagy hangsúlyt kapott a vallás keletkezésének, eredetének, genezi-
sének problémája. A magyarázat valahogy úgy hangzott, hogy az 
ősember, aki hozzánk viszonyítva elmaradott körülmények között 
élt, ki volt szolgáltatva a földrajzi, időjárási elemeknek, s mivel nem 
tudott uralkodni rajtuk, félt tőlük, s félelmében megszemélyesítette 
azokat, befolyásolni igyekezett őket, megnyerni jóindulatukat, imád-
kozott hozzájuk stb. Még ma is emlékszem, hogy bár ez a magya-
rázat már jó ideje nem elégített ki, sokáig mégsem tudtam semmi 
jobbat, miközben a kérdés fontosnak és sürgetőnek tűnt. Bizonyos 
idő és tanulmányok után rájöttem arra, hogy noha a vallás keletke-
zésére korántsem könnyű választ találni, egyáltalán nem magától 
értetődő, hogy a kérdésnek (melyre a 19–20. század jó része a választ 
kereste) épp erre, ti. a vallás keletkezésére kell irányulnia; éppany-
nyira vonatkozhat az ateizmus keletkezésére is, sőt ez sokkal plau-
zibilisebb, hiszen történetileg a vallás megelőzte az ateizmust. Ma 
(nem minden Heidegger-befolyás nélkül) azt tenném hozzá: lénye-
gileg csak egyetlen vallás, a kereszténység termelte ki magából az 
ateizmust. A kérdésfeltevés ezen megfordulását – hogy nevezetesen 
a két kérdés közül: a vallás-, illetve az ateizmus keletkezésére irányu-
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ló kérdés közül az utóbbit illeti meg a tárgyi elsőbbség – sajátosan 
megerősítette Kierkegaard tétele: „A vallási annyira nem idegen az 
emberi természettől, hogy az idegenség fölkeltéséhez először törésre 
volna szükség.”63 Ebből a perspektívából szemlélve éppenséggel a 
törés volna az, ami magyarázatra szorul.

Az általam tanulmányozott 19–20. századi szerzők és áramlatok 
(idealizmus, her me neutika) számára kiemelkedő fontosságú volt a 
keresztény valláshoz, ill. teológiához fűződő viszony. A Datal Heidegger 
teológiai stúdiumokkal kezdte pályáját, s a Dlozófussá válása után 
is egészen pályája végéig döntő maradt számára a teológiához fűző-
dő viszony. Nem érdektelen, hogy amit Heidegger ebből a szem-
pontból a német idealizmusról mond, más értelemben ugyan, de 
éppannyira az idealista DlozóDa és vallás ama szoros kapcso latát 
mutat ja, mint ami a marxizmusban jórészt negatíve, kritikai éllel 
fogalmazódott meg. Heidegger szerint a német idealizmus tanul-
mányozásakor az akkori teológiai szi tuá cióból kell kiindulnunk. 
„Fichte, Schelling és He gel teo lógusok vol tak”, írja egy helyen, „és 
Kant (föltéve, hogy nem akarjuk egy ún. epis ztemológus zörgő csont-
vázát csinálni belőle) csak teo ló gi ai lag érthető meg”.64 Egy a német 
idealizmust tár gyaló későbbi művében pedig azt írja: itt nem egye-
di gondol ko dók ese tenkénti „teológiai” hajlamairól, kiruccanásairól 
van szó, nem is csak arról, hogy „Schelling és Hegel először is teo-
ló gu sok voltak, hanem arról, hogy Európa történetét a keresz tény -
ség határozta meg s hatá roz za to vább ra is meg, még akkor is, ha az 
a maga hatalmát már elvesz tette volna”.65 

Innen szemlélve a vallás fontossága felértékelődik s adódik a fel-
ismerés: a vallási-teológiai világértelmezés egyenrangú a DlozóDai-
val, ugyanazon a síkon helyezkedik el, mindkettő totális világma-
gyarázat (s mindkettő totális világhoz való viszonyulás; szem előtt 
tartandó – s a DlozóDára kiterjeszthető – William James meghatá-
rozása: „A vallás, bármi legyen is máskülönben, mindenképpen az 
ember totális reakciója az életre66). FilozóDa és teológia, ill. DlozóDa, 
vallás és teológia az európai tradícióban szétbogoz ha tat lanul egy-
másba fonódott. Vallás lehetséges persze DlozóDa nélkül, teológia 
azonban (a hit fogalmi önértelmezésének, rendszeres, módszeres 
megvilágításának értelmé ben) alig ha. Ám miként a teológia nincs 
meg DlozóDa nélkül, úgy hatotta át másrészt a Dlozó Da történetét 
(nem csupán a középkorban, de az újkorban is) a keresztény vallás 
és teológia által átörökített világkép és annak különböző elemei. Ér-
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vényes ez még – a fentebb mondottak értelmében – a különféle sze-
kularizált, mate ria lista vagy ateista tanokra is.

Az európai tradícióban a (keresz tény) val lás problémái (Isten léte, 
a lélek halha tat lansága, az élet és a tör ténelem értelme, a jó és a rossz 
problémája s számos egyéb hasonló kérdés) jó néhány kiemelkedő 
Dlozófus elmél ke déseinek középponti mag ját alkották. Olyannyira 
így van ez, hogy mondjuk egy olyan meg fo gal  ma zás sal, miszerint a 
Dlo zóDa ihletet nyert, avagy ösztönzést merített a vallásból, volta-
kép pen nem is az a baj, hogy ne volna igaz, hanem az, hogy nem 
eléggé ra dikális – amennyiben máris meg bontja, illetve pusztán kül-
sővé teszi a kettő egységét. Arra a kérdésre, írja például Dlo zó Da tör-
té neti előadásainak bevezetésében Hegel, „hogy a DlozóDa történe-
tében tekintettel kell-e len nünk a vallásra”, azt kell válaszolni, hogy 
e tekintet be  vétel ténylegesen már rég meg történt: nem nekünk kell 
tekintettel lennünk reá, hanem „maga a DlozóDa volt tekintettel a 
vallásra, az utóbbi meg az előbbire. Mivel a kettő a történelemben 
nem hagyta egymást érintetlenül, így nekünk sem szabad ezt meg-
tennünk”.67 Egy sor ki emelkedő gondolkodó élet műve egy sze rűen 
elkép zel hetetlen, értel mez hetetlen a ha gyo má  nyo san vallásinak neve-
zett tema tika nélkül. Ám a ke resz tény ség még a val lás sal szem-
beforduló, sze ku la ri zált gon do lat rendszereken is rajta hagyta a maga 
lenyomatát.

Még egy további körülményt is említenék. Vallás és DlozóDa – 
jelen szem pontból nem annyira mint tan vagy tanítás, hanem in-
kább – mint életforma között is adódnak szembeötlő párhuzamok. 
Mindkettő ideális értelemben kitölti az ember életét, és a világi te-
vékenységtől bizonyos fokig elfordulva, a hagyományosan szellemi-
nek nevezett javakra helyezi a hangsúlyt. Egyiktől sem idegen egy-
fajta módsze res, időnként az aszketizmus felé hajló életforma, mely 
valamely személyen túli – Heidegger-kutatóként óvatosan, félve 
használom e kifejezéseket – objektivitásra, örökkévalóra, időtlenre 
pillant, s a hétköznapi élet „piacáról”, sürgés-forgásából kifelé igyek-
szik (még akkor is, ha e piacokon amúgy egészen otthonosan mozog, 
amint azt például Hegel „Wer denkt abstrakt?” című kis írása iga-
zolja;68 azé a Hegelé, aki ennek a fajta, abszolútra pillantó gondol-
kodásmódnak alighanem a mai napig egyik legeklatánsabb megtes-
tesítője). A „Noli foras ire” nem csupán a keresztény teológus Ágoston 
jelszava, hanem a fenomenológiai DlozóDa megalapítójáé, Edmund 
Husserlé is.69
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Fentebb szót ejtettem arról, hogy a DlozóDa mindenkinek szól. 
FilozóDa és (ke resz tény) vallás közössége, hogy mindkettő minden-
kinek szól, a szegényeknek és tudat la nok nak is, azaz a vallás sem 
pusztán és egyedül tudós teológusok ügye. A keresztény  séget egy 
bizonyos beállításban szokták úgy jellemezni, hogy míg az ókorban 
a vallás túlnyo mó részt a gazdagoké, egészségeseké, igazaké volt – az 
ember annyit ér, amennyit birto kol, a szegény elhanyagolható meny-
nyiség, s a vallás ezt annyiban szankcionálja, hogy drága áldozato-
kat kér, amit csak a gazdagok képesek felajánlani70 –, addig a keresz-
tény ség újdonsága ezzel szemben nem csupán az volt, hogy „indivi-
dualista”, azaz az egyéni lélek üdvözülését, halhatatlanságát tette 
témájává, nem pedig valami közös, kollektív 

halhatatlanságot, hanem emellett s ezzel összefüggésben az is, 
hogy „demokratikus”: mindenkihez, így a szegé nyek hez is szól – sőt 
különösképpen hozzájuk szól –, ahol is szegénynek lenni mind-
azonáltal önmagában még nem érdem (most jön a fenti sajátos ér-
telemben vett „arisztok ra tikus”, ti. a morális kiválóság, kiérdemlés 
értelmében vett arisztokratikus vonás); „sze gény” annyi, mint „nyílt-
szívű”.71 A szegénységnél és a nyomornál is rosszabb a bűn, itt azon-
ban – bűnösség, bűnbánat, megtérés kérdésében – a szegénység vagy 
gazdagság immár nem szempont többé.

Néhány korábbi írásomban a DlozóDa közösségkonstituáló jelle-
géről tettem említést,72 mármost, úgy gondolom, nem kell hosszab-
ban részletezni, hogy a vallás legalább annyira, sőt bizonyos érte-
lemben még inkább közösség konstituáló jellegű, s itt egy újabb 
(persze e vázlatos megjegyzéseknél jóval alaposabban megvizsgálan-
dó és kifejtendő) párhuzam lehetősége áll fenn közöttük.

Említést érdemel végül néhány rövid utalás erejéig egy további 
összefüggés is, mely valójában rendkívül széles spektrumot ölel át, 
s itt csak igen szűkszavúan írható le. Az igazság DlozóDai megisme-
rése és a megismerésnek szentelt, ennek jegyében leélt élet a Dlozó-
Dai gondolkodás történetében nem ritkán vallásos érdekeltséggel 
vagy motivációval kapcsolódott össze – az Istennek tetsző élet egy 
formájaként, avagy egyenesen annak kitüntetett formájaként. Az 
újkori DlozóDa Descartes-nál ennek jegyében indul útjára,73 s jelen 
van még Heideggernek a DlozóDa mellett történő ama elkötelező-
désében is, mely paradox módon éppenséggel kifejezetten a feleke-
zeti kötődéstől, illetve a teológiától való eloldódásként érti magát.74 

A tudományos vagy a DlozóDai megismerés vallási motivá ciója fö-
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löttébb összetett dolog, mindenesetre az újkori tudomány és Dlozó-
Da kezdeteinél – nem csupán Descartes-nál, de Newtonnál is75 – ha-
tározottan vallási motívumok munkáltak a háttérben, bármennyire 
feledésbe merült is később ez a körülmény. (Mint Heidegger utal rá, 
a cogito bizonyo ssága köré szerveződő tudományideál Descartes-nál 
még messzemenően isteni garanciákra szo rul, Husserl viszont már 
nem érzi szükségét annak, hogy evidencia fogalmát Descartes mód-
jára isteni biztosítékok révén igazolja.76) A „kereszténység és huma-
nizmus”, „kereszténység és tudomány” témakörök megnevezése val-
lás és tudomány, vallás és DlozóDa sokoldalú, kon�iktusoktól nem 
mentes kapcsolatát mutatja. Az evilági tudomány és az újkori mű-
velődéseszmény vezérfogalma, a Bildung szekularizált vallásosságot 
takar, s a fogalom maga is vallási eredetű.

Irodalom – esetleg más művészetek – milyen mértékig izgatnak a &-
lozó&a mellett? A József Attilát és Gadamert tárgyaló kötet innen 
ered? 

Az irodalom és a nyelvek felől érkeztem a DlozóDába, s azt hiszem, 
ez meghatározó volt. Ami az irodalmat illeti, kettős értelemben is. 
Egyrészt elemi tapasztalat – melyet számos Dlozófus és DlozóDai 
irányzat fogalmazott meg, a mi generációnk persze elsősorban akkor 
Lukácsnál olvasta, de megtalálható például Ingardennél, Husserlnél 
és Gadamernél is77 –, hogy amikor egy irodalmi művet olvasunk, 
nem vetjük össze valamilyen külső valósággal, s nem is mérjük va-
lamilyen más műalkotáshoz. Nemcsak a külvilág szűnik meg, hanem 
a többi műalkotás is. Nem mond juk azt: Goethe Faustjának hiá-
nyossága (vagy előnye, édes mindegy), hogy hasonlít vagy nem ha-
sonlít a Hamlethez. Számomra ebből az adódott, hogy így kellene 
megítélni a Dlo zó Dai alkotásokat is. 

Következett e belátás azonban nem utol sósorban magának a D-
lozóDa fo gal mának a közelebbi elemzéséből is – valamint abból a 
tapasztalatból, hogy a mértékadó Dlozófusok hogyan értik a Dlozó-
Dát. Ha ugyanis a DlozóDa mond juk Arisztotelésztől kezdve „el ső” 
tudományként, „univerzális” tudományként határozza meg magát, 
vizs gá ló dásában pedig ennek megfelelően jár el, akkor ez azt jelen-
ti, hogy a DlozóDa meg ha tá rozása maga is DlozóDai probléma, mely 
a mindenkori DlozóDák önér tel me zésétől függ (azaz nincs egy szu-
perDlozóDa, amelyet valaki valamikor az egyedi Dlozó Dák fölé emelt 
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vagy rendelt volna, s amely jogosult volna megmondani, mi a Dlo-
zóDa, s megszabni azt, hogy egy DlozóDának mit kell teljesítenie). 
Hogy egy DlozóDának mi a dolga, arra nézve nincs sem mi féle dog-
matikus válasz: messzemenően DlozóDafüggő dologról van szó. Min-
den Dlo zó Dának magának kell meghatároznia, vagy még inkább: e 
meg ha tá ro zás már első lépésével, vagy egyenesen azt megelőzően 
megtörténik. A DlozóDa fel ada tának önértel me zé séről van szó: nincs 
semmiféle DlozóDán felüli instancia, mely dönthetne (ha volna, maga 
is DlozóDa volna, s mint olyan, vizsgálható és bírálható, mint a többi). 
Lévén a DlozóDa a legma ga sabb, legátfogóbb nézőpont, a DlozóDát 
vala mely maga sabb, DlozóDán túli instancia irányában transzcendálni, 
avagy annak igája alá he lyez ni – olyan instancia irányában, vagy 
olyan instancia igája alá, amelyről utóbb ne derülne ki, hogy maga 
is DlozóDa – hiábavaló és meddő erőfeszítés. (Ha igaz az, hogy min-
den valamire való DlozóDa metaDlozóDa is, úgy fordítva nem kevés-
bé igaz az is: minden metaDlozóDa egyúttal DlozóDa is.) De mivel 
nem egy, hanem több DlozóDa van, ezért mindegyik Dlozó Dát (vagy 
DlozóDai művet) azon igé  nyek és mércék fényében kell vizsgálni és 
megítélni, melyeket ő maga állít fel és ér vé nyesít ön magával szem-
ben.78 Ami jogos ellenvetés vagy kifogás lehet egy meghatáro zott 
DlozóDá val szemben, tökéletesen irrelevánsnak bizonyulhat egy másik 
D lo zó Da esetében. Ez a her me neutikai (hogy úgy mondjam) „hajlé-
konyság”, DlozóDai al ko tások pluralitása – kö ze lebb ről: önmaguk 
által önmaguk számára megfogalmazott fel adat kijelölésüknek, ön-
ma  guk kal szemben támasztott igazság- és koherencia igé nyüknek 
plura li tá sa – iránti érzé keny ség vagy fogékonyság ere de te vagy ős-
képe feltehetően iroda lmi. 

Az irodalomban ugyanis egy műalkotás olvasásakor hagyjuk, 
hogy ő határozza meg a mércéket (föltéve, hogy e kifejezés: „mérce”, 
egyáltalán helyénvaló itt), nem nyúlunk bele saját ötleteinkkel és 
elvárásainkkal a bennünk mint befogadókban végbe menő érte lem-
kép ződés folyamatába (a befogadó fogalma különben a DlozóDában 
ilyen markánsan nem jelenik meg). Ha egy adott Dlozó Dát tün te-
tünk ki, s annak igazság- és koherenciakö ve tel mé nyeit ter jeszt jük ki 
a többi D lo zó Dára, akkor dogma ti ku san vagy önkényesen járunk el, 
továbbá arra sincs mód, hogy magát ezt az igényt ne körben forgó 
módon ala poz zuk meg (az irodalom pél dájához vissza térve azt je-
lentené ez, hogy mondjuk minden irodalmi alkotásnak a Hamlet hez 
kell iga zod nia, mindegyiket hozzá kellene mérnünk; fordítva pedig 
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ez azt je lenti, hogy amikor a Faustot olvasom, a Hamletre való vonat-
koz ta tás teljesen irreleváns lesz). Ennélfogva ha Husserl azt írja, 
„Minden egyes műalkotás ön ma gával kezdődik és önmagával vég-
ződik. A műalkotások [...] elkülönült képződmények és azok is ma-
radnak [...]”,79 akkor ez, szá momra úgy tűnik, teljességgel helytálló 
és találó, és nagyon is érvényes magára a DlozóDára is (még akkor 
is, ha – úgy tűnik – maga Husserl vonakodott e belátást a DlozóD-
ára kiterjeszteni, s a görög DlozóDá  val szem ben saját újkori Dlozó Da-
fel fogását érvényesítette vagy olvasta ki belőle teleolo gi kusan a teo-
retikus életmód tipi ku san újkori felfogása alapján). Minden Dlozó-
Da maga határozza meg az igaznak tartás mércéit; ha ezt nem 
engedjük meg, akkor immunizálunk bizonyos kiemelkedően Dlo-
zóDai pro blémákat, ill. azok tematizálását, letiltjuk a kérdést mond-
juk az igazság fogalmáról (Heidegger például főműve 44.§-ában 
meghatározza, milyen igazságfogalom alapján kívánja, hogy saját 
elemzéseit megítéljék, milyen igazságfogalom szerint kell őt magát 
igaznak tartani); s amennyiben minden DlozóDa (ha igazi DlozóDa), 
a totalitásra kérdez, akkor ebben a totalitásban ez is benne rejlik. 
Ilyenformán minden DlozóDa önálló mikrokozmosz, önmagának 
elégséges, csak önmagához mérhető, akár egy műalkotás.

A másik – ezzel összefüggő – szempont bizonyos irodalmi mű-
vekhez és irodalom el mé leti irányzatokhoz kötődik. Az úgynevezett 
„dekadens” irodalomhoz való vonzó dásom ról már tettem em lítést. 
Angol szakon ismerkedtem meg mármost olyan (a marxista kritika 
és irodalomtudomány által hasonlóképpen „dekadensnek”, „szub-
jektivistának”, de legalábbis „pol gá ri nak” nevezett) irodalomelmé-
leti irányzatokkal, elsősorban a „New Criticism”-mel, amelyek ezen 
művek testére szabottak, s amelyek az irodalmi művet a maga szö-
vegszerű struktú rá jának önállóságában, önmagának elégséges vol-
tában igyekeztek megragadni, felfejteni. Olyan interpretációs 
fogalmak ról van szó, mint – angolul ismer kedvén meg velük, hadd 
idézzem őket angolul – „point of view technique”, „omniscient author”, 
„time shifts”, „stream of consciousness”, „imagery” és hasonlók. Ezen 
fogalmak a modern és avantgárd irányzatok, elsősorban az engem 
érdeklő modern regény műfaji változásainak magyarázatára voltak 
hivatva, s a magyarázott szer zők és művek általában Henry Jamestől 
és Joseph Conradtól indultak, s természe tesen kiemelkedő helyet 
foglaltak el Joyce és Proust művei. Az, hogy a narráció, egy történet 
elbeszélése a „point of view technique” értelmében mindig egy bizo-
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nyos szem pontból történik, nem pedig – mint az ún. „realista” re-
gény esetében – „objektíve felülről” ábrázolódik a cselekmény; hogy 
ezáltal eltűnik az „omniscient author”, aki „mindent tud”, isteni né-
zőponttal rendelkezik, s a szálakat úgyszólván a háttérből mozgatja; 
hogy az idő linearitása megsza kad, különböző idősíkok keresztezik 
egymást („time shifts”), s az „objektív” idő helyébe a megélt idő lép 
– mindez nagy hatást gyakorolt rám, nem csupán bi zo nyos irodal-
mi szövegek megértése, elemzése szem pont jából, hanem abban az 
– akár DlozóDainak is nevezhető – értelemben, hogy ma gá hoz a va-
lósághoz többé-kevésbé ezen a módon van hozzáférésünk (s így a 
dekadens irodalomhoz való vonzódásom – a maga részéről teljesen 
koherens módon – dekadens világnézettel és dekadens irodalomelmé-
let tel egészült ki). A szerző egyfajta „önlefokozása”, amely az „omniscient 
author” eltűné sé hez vezetett, és – ugorjunk egy nagyot előre – a 
herme neu tikának az abszolút megismerő pozícióról való leköszöné-
se és a szerénység Dlozó Dá ja ként való (fentebb és másutt általam 
megkísérelt) meghatá ro zá sa között mármost nem volt lehetetlen 
hidat verni, az egyik felől a másik felé utat találni. Másrészt – tisz-
tán metodikailag – a szö vegre mint szövegre koncentrálás, amit a 
DlozóDában próbáltam ké sőbb meg va ló sí ta ni, vélhetően innen ered. 
A „New Criticism” mindenfajta szociologizáló-histo ri cis ta-D lo ló giai-
biográDai megköze lítéstől elfordulva, a szerzői intenciót zárójelbe 
téve, az irodalmi mű önállóságára, szövegszerűségére, a szövegek 
„szoros olvasatára” (close reading) helyezte a hangsúlyt, s később va-
lahogy így próbáltam én is DlozóDai szövegeket olvasni-megérteni. 
Szakdolgozatomat angol szakon Lawrence Durrell főművéről írtam 
(Towards a New Novel Form: Durrell’s Alexandria Quartet, sajnos 
egyetlen példányt sem tudok ma már fellelni belőle), melyen példa-
szerűen lehet bemutatni a fentebb leírt jellemzőket. A négy regény-
ből álló „kvartett” első három tagja ugyanazt a történetet ábrázolja, 
más és más szereplő szemszögéből, egymáshoz képest és időnként 
egymáson belül is idősíkok keresztezik egymást és „points of view” 
váltások történnek, s csak a negyedik regény (általában a „kvartett” 
leggyengébbnek tar tott darabja) tér vissza a lineáris időhöz, avagy 
„indítja újra” hagyományos értelemben a felfüggesztett időt. (Az 
idősíkváltások tekintetében a mai napig emlékszem egy akko ri ban 
látott Dlmre, amelynek a címe Az élet dolgai volt, főszereplői Michel 
Piccoli és Romi Schneider, s megítélésem szerint nem csupán mesz-
sze meghaladta a Dlm alapjául szolgáló regényt, hanem a Dlm köze-
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gében egyedülálló módon volt képes ezen új va ló ság látás érzékel te-
té sére.) Lényeges volt a Dgyelemnek mindenképpen a szövegre, a 
szöveg struktúrájára, e struktúra külön bö ző elemeinek egymáshoz 
való viszonyára való kizá ró lagos koncentrálása. Ilyesmi járt a fejem-
ben Emily Brontë művével kapcsolatban is (hosszú ideig nem tud-
tam dönteni e két szakdolgozati téma között), aki egy jó évszázaddal 
korábban élt, s „romantikus” szerzőnek számít, mégis úgy éreztem, 
művét jól lehet elemezni, vagy hozzáférhetővé tenni a „New Criticism” 
által kidolgozott perspektíva fényében (a közbeiktatott narrátor a 
görög kórus funkciójával bír, a történet a jelen és a múlt különböző 
idősíkjai között váltakozva halad előre, s kibontakozása kettős nar-
rátoron, mint kettős szűrőn keresztül megy végbe, a jelenbe ismét-
lődő visszaváltás egyfajta megszakítást, ugyanakkor a feszültség rit-
mikus fenntartását, sőt fokozását jelenti, mint a folytatásos regény 
esetében „to be continued” – „folytatása következik”– alapon, az 
idősíkváltások és a narrátorok váltakozása a görög sorstragédiák le-
vegőjét idézi fel stb.). 

A József Attilát és Gadamert tárgyaló kötet annyiban viseli ennek 
az irodalomból való érkezésnek a késői nyomát, hogy József Attila 
esztétikai szövegeit, vagy azok legalábbis egy részét – öntudatlanul 
is – hasonló „szoros olvasatban” próbáltam részesíteni; így e szö-
veghez közel hajolva igyekeztem például – amint egy helyen fogal-
maztam, s ahogy azután egy recenzens kissé ironikusan, de nem 
minden alap nélkül e megfogalmazást kiemelte – a szöveg „szív-
hangjait” meghallani.80 A szövegek „szoros olvasatára” (close reading) 
azonban másutt, más DlozóDai szövegekkel kapcsolatban is kísérle-
tet tettem.81

Ma már az az állítás, hogy egy Dlozófushoz érteni annyi, mint 
annak szövegeihez érteni, többé-kevésbé triviális megállapításnak 
tekinthető, akkoriban azonban ez koránt sem volt magától értetődő. 
Lehetett Hegelről úgy beszélni, hogy az ember nem olvasta egyetlen 
művét sem, vagy ha mégis, akkor sem igen értett meg belőlük jó-
szerével semmit (föltéve, hogy megértésen igazságigény szerinti meg-
értést értünk). Igaz, az akkori mércék szerint a feladat sem ez volt, 
s azok többsége, akik Hegelről beszéltek, ennek megfelelően nem is 
nagyon akarták érteni, éppen csak azt akarták a szövegismerettel s 
néhány idézettel szemléltetni, amit már (kívülről, máshonnan) úgyis 
tudtunk.82
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Heidegger politikai állásfoglalásáról többször, részletesen írtál. Ho-
gyan látod &lozó&a és politika viszonyát, a &lozófus politikai szere-
pét? Hogyan látod a rendszerváltást a &lozófus és a szellemi, egyete-
mi ember perspektívájából?

A két kérdés – DlozóDa és politika viszonyának kérdése és a rend-
szerváltásra vonatkozó kérdés – nyilván összefügg egymással, de 
ugyanakkor – főként az első – önállóan is tár gyal ható. FilozóDa és 
politika viszonyának kérdése persze olyan sokrétű, oly sok szem-
pont ból tárgyalható, hogy szinte parttalanná tágul, úgyhogy csak 
néhány vázlatos meggon do lásra szorítkozom. A mértékadó kiindu-
lópontok egyike – sőt talán a legelső közöttük – Platón nevezetes 
tétele, mely egy egész rákövetkező tradíció alap hangját szabta meg. 
Eszerint addig nem szűnnek meg a bajok az államokban, a dolgok 
addig nem fognak igazán rendbe jönni vagy rendben menni, amíg 
a Dlozófusok nem lesznek ki rá lyok, vagy fordítva, a királyok Dlo zó-
fusok.83 Ez az eszme évszázadokra, sőt évez redekre meg ha tá rozta a 
vonatkozó diszkussziók fogalmi horizontját. Ez az elképzelés a Dlo-
zófus egyfajta politikai funkcióját, szerepét (vagy egyenesen: külde-
tését) fogalmazta meg. S e politikai küldetés vagy szerep cseng visz-
sza napjainkban még Rorty ama megfogalmazásá ból is, mely szerint 
az analitikus-kontinentális ellentét végső soron nem eltérő DlozóDai 
módok vagy stílusok kérdése, „nem puszta egyetempolitika”: mö-
götte nagyon is valódi politikai ellentétek húzódnak meg, ahol is 
továbbá „mindkét fél úgy tekint magára, mint aki az egész polis ér-
dekeit tartja szem előtt – mint azokra a vezérekre, akiknek felada-
tuk, hogy embertársaiknak a kor veszélyeit jelezzék.”84

Ennek a széles spektrumnak most csak egy vékony szeletét vá-
lasztom ki. Eszerint feszültség hú zó dik már magánál Platónnál – 
később pedig jó néhány Dlozófusnál – a Dlozófus politikára való el-
hi va tottsága és aközött, amit Platón különböző kontextusokban úgy 
ír le, hogy „a leg ki vá lóbb Dlozó fusokat a tömeg mihasznáknak nézi” 
(Állam, 489b), hogy utóbbiak „az állam számára ha szontalanok” 
(Állam, 487d), hogy az igazi Dlozófus visszavonult életet él – „aki 
elméjé ben a valóságos létezőket szemléli, nincs ideje, hogy lefelé 
sandítgas son az emberi nyüzsgésre és e torzsalkodásban beteljék 
irigy séggel és go noszsággal, hanem a szépen rendezett, örök válto-
zatlan lényegekre pillant, azokat szem léli” (Állam, 500c) –, ennek 
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megfelelően a hétköznapi életben járatlan, a csillagokat fürkészi, s 
közben kútba esik, mint �alész (1eaitétosz, 174a), „csak a teste 
lakik és él otthonosan a városban, a lelke azonban kevésbé” (1eaitétosz, 
173e) – de hát akinek „csak a teste lakik és él ott ho no san a város-
ban, a lelke azonban kevésbé”, az miért akarja vezetni a várost, te-
hető fel a kérdés –, a való élet dolgaiban járatlan, ügyetlen (1eaitétosz, 
174c); továbbá aközött is, hogy mivel Platón az írásbeliséggel szem-
beni kritikai beállítódása folytán úgy gondolja, „az írás szegényes 
dolog az eleven szóhoz képest” (Phaidrosz, 278c), így maga a D lo zó-
Da sem más számára, mint „eleven tanítás”, „közös munka és igazi 
életközösség” (Phaidrosz, 278a), egyfajta életmód (vö. VII. levél, 
328a, 330b). 

A Dlozófus mint király, ill. vezető (politikus, vezér) és a Dlozófus 
mint a társa da lom ból, az élet piacáról, annak nyüzsgéséből kivonu-
ló, elefántcsonttoronyba visszahúzódó, a való élet dolgaiban járatlan 
magányos gondolkodó (különc, szerzetes) – az állam vezetője, aki 
ugyanakkor „az állam szá má ra haszontalan”–: ez azért meglehető-
sen nagy feszültség, nagyobbat szinte már elképzelni sem lehet. S 
ami még inkább meghökkentő: hogy e két ellentétes álláspont ugyan-
ak kor valamilyen rejtélyes módon összefügg egymással, ki e gé szíti 
egymást. A marxista felfogás ebbe a platóni tradícióba illeszkedik s 
annak egy sajátos esetét képezi: egyfelől átveszi a Dlozófuskirály el-
képzelését, másfelől (Platóntól eltérően, ám önmaga szempontjából 
konzekvensen) alapvető elvi kritikában részesíti annak ellen pó lusát, 
a tár sa da lom ból kivonuló, a tömeget megvető magányos gondolko-
dó alakját, s sze mére veti, hogy az igazi éle tet és szabadságot (Hegel 
módjára) a gondolkodásban, s nem a valóságban (a közösség va ló-
ságában) találja meg; a Dlozófusról/DlozóDáról alkotott ez utóbbi 
elképzelést – s a gondolati szabadságot előnyben részesítő, a gondol-
kodás birodalmát hirdető idealizmust – egy meg ha tározott történe-
ti korszak, az elidegenedés termékének s mint olyan megha lad ha-
tónak és meghaladandónak tartja. 

Ebben a perspektívában a Dlozófus egyúttal for ra dalmárként lép 
fel, s ez igen csábító és vonzó önkép. Főleg ha Dgyelembe vesszük, 
hogy a Dlozófusok, ha nem vonulnak is ki a társada lom ból, mégis 
kis közösségekben fejtik ki tevékenységüket, az újkorban főleg egye-
temeken tanítanak, s az egyetem lehet bár főiskola, ma gasabb isko-
la, mégiscsak iskola – valami olyan, amivel szemben áll a „való élet” 
(lásd például az ilyen kifeje zé se ket: „ki lépünk az iskolából az élet-



A másik igazsága • 301

be”, „az iskola az életre nevel”, „most, amikor az iskola falait el-
hagyjuk...”, „az iskola felkészít az élet re”, az iskolában tanultakat az 
életben „haszno sítjuk”; mindez azt sugallja, hogy aki az „is kolában” 
tevékenykedik, az nem az „életben” tevékenyke dik és fordítva). A 
Dlo zóDának, a tu do mány nak, az egyetemnek gyakran vetettek és 
vetnek „élet ide gen séget”, „élettől való tá vol  ságot” a szemére.85 Ehhez 
járul az, hogy a Dlozó fu so kat mint egyetemi embereket ténylegesen 
is gyakran nyomasztja feleslegességük, magá nyos ságuk, a társada-
lomtól való elszigetelt ségük tu da ta,86 s vala mi lyen politikai jelentő-
ségre szert tenni innen tekintve nem utol sósorban azért lehet vonzó, 
mert ettől a feles  le gességérzéstől sza badíthat meg, innen, ebből az 
elefánt csont torony nak érzett elzártság ból, bel ter jes ségből je  lent het 
kitörést (ez a motívum sokak szá má ra meghatározó lehetett a Dlozó-
D á ból a poli ti ka felé való fordulás számára, például a meg le he tősen 
arisztokratikus, kife je zet ten vi lág tól el vo nu ló Dlo zó Da felfogást képvi-
se lő Datal Lukács marx ista fordulatában is sze re pet játsz ha tott87). 
FilozóDa és politika viszonyának egyik elágazása az, amikor az egye-
temi falak bel ter jességében és védelmüket kihasználva, a professzo-
rok a ka tedrát politikai szószék nek hasz nálják, pszeudopolitizálást 
folytatnak, avagy – Max Weber kifejezésével élve – „ka ted ra  pró-
féciát” hirdetnek.88 A marxista tradíció azt su gallta, lehet egy szerre 
D lo zófusnak és for ra dal márnak (politikusnak) lenni; aki (marxista) 
DlozóDát művel, az egy szer smind fon tos politikai-társadalmi funk-
ciót tölt be, részese és alakítója a történelem menetének, pél dául a 
„polgári” DlozóDák bírálata által részt vesz az „ide o lógiai harcban” 
(így viszont, mint fentebb utaltam rá, aki ezzel szembehelyezkedve 
a „polgári” DlozóDát – vagy egyszerűen csak a DlozóDatörténetet – 
jóindulatú meg ér téssel adta elő, az ebben az ideológiai térben ugyan-
csak egyfajta politikai tettet hajtott végre). A DlozóDa (világ-) poli-
tikai szerepvál la lá sának, a Dlozófusvezér alakjának magasröptű esz-
méjéhez kapcsolódott a „katedra D lo zó Da” gúnyos és megvető 
lekezelése-elíté lése, vagyis az olyan DlozóDáé, mely nem törek szik a 
nép sze rű ségre és a széleskörű hatásra, szemben a marxiz mussal, mely 
önértelme zése szerint nem a katedrák dolga marad, hanem – amint 
azt magáról hirdeti – úgymond behatol a tömegekbe.

FilozóDa és politika egymáshoz közelítését magam is kívánatos-
nak gondoltam (már csak azon az alapon is, amiről fentebb szó volt, 
hogy ti. a DlozóDa mindenkié), anél kül, hogy a Dlozófuskirály, Dlo-
zófusforradalmár vagy Dlozófusvezér elképzelésében tes tet öltő eggyé 
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válásukat helyeseltem vagy még inkább – ami ennek előfeltevése – 
egyál talán lehetségesnek gondoltam volna. Mivel olyan korban nőt-
tem fel, amikor azt állí tot ták, ez az egység nem csupán lehetséges, 
de már meg is valósult, először is rá kellett döbbenni ezen állítás ha-
misságára, álságos sá gá ra, tarthatat lan ságára, de főleg hitelte lenségére, 
majd a politikában feloldódó, vele állí tólag eggyé forrott (való já ban 
neki alávetett, a fennálló politikai rendszer ideológiai iga zo lá sává 
silányított, apológiájának szolgálatába állított) DlozóDa önállóságát 
kellett vissza pe relni, azaz a hamis egységből új fajt a, egészséges és 
mérsékelt dualizmus mellett lánd zsát törni (ama, „egyedül helyes 
dualiz mus” mellett – hogy Schellinget visszhangozzam –, „amely 
egyúttal meg engedi az egységet”89). Ebben az irányban mozogtak 
Az élet értelméről írott kis köny vem utolsó mondatai (melyekből az 
idealizmus iránti rokonszenv is kicseng he tett).90

Ebben a fogalmi környezetben, a DlozóDa határtalanságát, min-
denhatóságát hirdető – akkoriban úgynevezett – „kincstári optimiz-
mus” hamis, álságos háttere előtt még az olyan megfogalmazások is 
paradox módon felsza ba dító erővel voltak képesek hatni, mint pél-
dául Heideggernek a Humanizmus-levél végén elhangzó s akár sö-
tétnek is nevezhető, ám legalábbis józanságra vagy kijózanodásra 
intő tétele, mely szerint „itt az ideje annak, hogy leszokjunk a Dlo-
zóDa túlértékeléséről, s arról, hogy túlzott köve tel mé nyeket támasz-
szunk vele szemben”; a helyzet sokkal inkább az, hogy „a DlozóDa 
vissza húzódik ideiglenes lénye gének szegénységébe”.91 Felszabadító 
vagy épületes lehet egy ilyen állí tás azáltal, hogy amennyiben az el-
fedések, ferdítések és hazug sá gok pókhálóját szét tépi, az igazság már 
önmagában felszabadító erejű és jó értelemben vett épületes hatást 
gyako rol – füg get lenül attól, mi az, amit állít (hasonló ebben a te-
kintetben a mesebeli gyermek „meztelen a király!” felkiáltásához). 
Ugyanebben az irányban mozog a késői Sartre ama megfogal ma-
zása, mely sze rint egy önmagára eszmélő, önmagával szem ben va-
lóban igényes és kritikus marxiz mus nak először is önmaga „vérszegény-
ségére” kell ráeszmélnie; innen szemlélve pedig „csak is mint elide-
genedett létezést, mint eldologiasult emberi valóságot értheti meg 
magát”.92

Volt olasz szakosként, majd Croce-ösztöndíjasként a nyolcvanas 
évek elején írtam egy áttekintő tanulmányt az újabb Croce-irodalomról, 
melyben aránylag nagyobb teret szen tel tem annak, ahogy e tradí-
cióban DlozóDa és politika viszonyát az egyes Dlozófusok (el ső sorban 
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Franchini és Pareyson) körvona lazzák. Amit ebben a tekintetben 
ismertetés ként írtam, abban egy lehetséges és megszívlelendő alterna-
tí váját kívántam láttatni annak, ahogy e viszonyt a korabeli mar-
xizmus ábrázolta;93 ezek hez a gondolatokhoz későbbi írásaimban is 
újra meg újra visszatértem, s ösztönzéseket me rí tet tem belőlük. A 
crocei tradíció tanulmányozása – Croce számára „az elefánt csont-
toronyba való bezár kózás elutasítása egyáltalán nem jelenti azt, hogy 
az értelmiséginek úgyszólván hivatás sze rűen kellene politizálnia”, 
írtam az említett dolgozatban,94 s kiemeltem, hogy Croce „a Dlo-
zóDát nem elzárt akadémiai tevékenységnek tekintette [...], hanem 
egy kö zös ség történeti-po li ti kai tradícióihoz kötődve, annak szel-
lemi felvirágoztatását, kul tú rájának ápo lását, tu da tá nak formálást 
tartotta élete fő céljának” –, a gadameri her meneutika phro nesis-
felfogása, majd Rorty private-public megkülönböztetése révén újra 
és újra meg pró báltam a marxizmus légkörében uralkodó Dloz-
ófus=politikus felfogással, továbbá a külön böző D lo zó Dák egyolda-
lú politikai megítélésével egy olyan álláspontot szembeszegezni, 
melyben a két pólus önállósága megőrződik, de a köz tük húzódó 
távolság nem olyan radikális, nem olyan szélsőséges. A dualizmus 
teljes eltünte tését utópiának, fanatizmusnak tartottam, mér sék lését 
azonban lehetségesnek és kívánatosnak. Így védelmembe vettem a 
marxizmus által lenézett katedraDlozóDát, annak éppenhogy „po-
litikai”, azaz tudat-, ember- és állam pol gár-formáló szerepet tulaj-
donítva.95 A DlozóDa túlpolitizáltságával szemben közösségteremtő, 
kulturális-tudományos funkciójára próbáltam helyezni a hang súlyt. 
Hogy a kettő, DlozóDa és politika nem szintetizálható (viszont egy-
mással koor di nál ha tó és koordinálandó, „az egyedül helyes dualiz-
mus” fent említett ama értel mében, „amely egyúttal megengedi az 
egységet”), az azokból a sok ol da lú fejtegetésekből is körvona lazódott 
számomra, melyekben Hegel állam és vallás gyöt rel mes viszonyát 
kü lönböző szinteken vizsgálta,96 s miként a vallási fanatizmusnak, 
úgy a politikai fanatiz musnak is ellene volt.97 A DlozóDa (túl-) politi-
zált ságát, elsősorban politikai szempontok szerinti megítélését pró-
bál tam csökkenteni, és he lyette a hangsúlyt kulturális, tudatfor má-
ló szerepére (át-) helyezni. Utóbbi olyasmi volna, amit – Pareysont 
követve – egyfajta politikai tettként vagy tevékenységként is fel 
lehet fogni.

Ezen kezdeményekhez kapcsolódva a kilencvenes években, az 
úgynevezett rendszer vál tás korszakában a hermeneutikai közösség 
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eszméjét próbáltam az osztálynélküli társadalom kudarcba fulladt 
utópiájával nem csupán szembeállítani, de egyúttal annak lehetsé-
ges (az ere detinél mérsékeltebb, szerényebb) utódfogalmaként is fel-
mutatni. Ami a phronesist il le ti, hadd idézzem „Hermeneutika mint 
politikai DlozóDa” című tanulmányom néhány mon da tát: „A Gadamer 
ál tal oly különös hangsúllyal ki e melt »Sinn für das Tun li che«, »érzék 
a mindenkor, itt és most te he tő iránt« kor rek tívumot ké pezhet egy 
olyan pil la nat ban, amikor a mes si a nisz ti kus, abszt rakt-utópikus 
gondolkodás egyfajta meg szün tet  ve-megőrzés for má já ban, a hazai 
közgondol kodást, s minden ek előtt politikai praxist megint egyszer 
áthatja. A kü lönbség annyi, hogy tar tal mát éppenséggel korábbi 
tartalmának ellentéte tölti ki: a terv gaz da sá gon, vagyis a szabad piac 
feltétel nélküli el  utasí tá sán alapuló társada lom kép he lyé be a sza bad 
piac kor lát lan, fel té tel nélküli üdvözítését, az iránta való áhítatos 
tiszteletet hir dető tár sa da lom kép lépett”. „Ha a korábbi évtizedek-
ben a szabad piac, a szabad ver seny  dé mo ni zá lása va ló ság tól való 
el ru gasz ko dott ságot, messianisztikus lo gi kát fel  té te le zett, még nem 
biztos, hogy a rea li tások talajára va ló leereszkedést, vissza té rést je-
lent az, ha most viszont az üdvözülés kút for rá sát pil lant juk meg 
benne.” 98 (Közbevetőleg megjegyezve: nem vagyok sem az utópia, 
sem a messianizmus ellen, még az ábrándozó rajongás ellen sem, az 
élet tágas, az említett dolgoknak meglehet a helyük az életben, éppen 
csak maradjanak a helyükön.)

Az utóbb idézett mondatok különféle, akkoriban szerzett ta pasz-
talatokon alapulnak, s ezek között szomorú-groteszk dolog volt egy 
újságcikkben azt olvasni: bizony, olyan időket élnünk, amikor a 
nagymamát is privatizálják. Ez persze re to rikus túl zás, ám az akko-
ri idők szelét mégis jól érzékelteti, s mindenesetre amikor ol vas tam, 
eszembe juttatott egy má sik történetet, ami viszont valóság volt, s 
amit gyerek ko rom ban többször is hallottam. A házban, ahol lak-
tunk, s ahol fel nőttem, az egyik lakónak volt egy kis zöldsé ges  bolt-
ja néhány utcával odébb, s a házban hosszú ideig keringett a történet 
arról, ahogy az üzletet 1948-ban államo sí tot ták. Eszerint hivatalos 
emberek léptek be a boltba, s vala milyen pa pírt felmutatva, „a nép 
nevé ben” birtokba vették az üzletet. Ezután a (volt) tulajdonost fel-
szó lí tot ták, hagyjon mindent úgy, ahogy van, ne nyúljon sem mihez 
– berendezéshez, áruhoz, zöldséghez –, és hagyja el az üzletet. A la-
kótárs zöldséges el is indult kifelé, úgy, ahogy volt, csak iratait vette 
magához, és már majdnem kilépett az ajtón, amikor rárivallottak: 
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„A köpeny! Vegye le a munkaköpenyét, s akassza fel a fogas ra! Min-
den, ami az üzlethez tartozik, a nép tulajdona; a köpeny is!” Az álla-
mo sítók valóban lelkiismeretes és alapos munkát végeztek: ha nem 
ilyen éberek és éles szeműek, akkor a tulajdonos még képes lett volna 
– véletlenül vagy szándékosan, ki tudja – kimene kí teni a munka-
köpenyét az államosításból. – Mármost, a fűszeres köpenyének álla-
mo sítása és a nagymama privatizációja – e két dolog a maga groteszk 
abszurditásában nagyon is rímel egymásra, jól kiegészíti egymást. 
Az államosítás doktriner végigviteléhez jól illeszkedik az államtalanítás 
nem kevésbé doktriner véghezvitele.99

Az eddigi megjegyzéseimmel már tulajdonképpen át is tértem a 
rendszerváltás té má jára.100 (A „rendszerváltás”-kifejezéssel kapcso-
latban egyébként – homályos és elmosódó volta miatt – már a ki-
lencvenes években is bizonyos aggályokat hangoztattam.101) Azok 
közé tartoztam, akik igenelték a rendszerváltást – vagy, ami ezzel 
egy je len tésű: a rendszerváltás mértékadó önértelmezését. A rend-
szerváltás ugyanis nem öncél volt: bizonyos elvárások, remények 
fűződtek hozzá. Amikor a nyolcvanas évek második felé ben egyre 
világosabb lett, hogy a szocializmus a történetDlozóDai jóslat elle-
nére nemhogy nem éri utol a kapitalizmust, de mögötte való lema-
radása egyre növekszik, a rendszer gazd asá gi lag stagnál, sőt vissza-
esik, általánosan elfogadottnak számított a vélekedés, mely szerint 
ennek oka a tu laj don vi szo nyok moz dít ha tat  lansága s a vele össze-
kapcsolódó elavult politi kai struk túra, az egy párt rend szer. A rend-
szerváltás ebben a kontextusban többpárt rend szert, demokratikus 
politikai berendezkedést, szabad választásokat, parla men ta riz must 
és magán tu laj do non alapuló szabad piacot jelentett, mint ami a vál-
ságból való ki lá baláshoz, gazdasági fej lő dés hez, Nyugat-Európá hoz, 
azaz a nyugat-európai élet szín vonalhoz vezet. Akkoriban aligha 
gondolta volna bárki is, hogy a korhadt párt állam bukása után a 
kor sze rű, meg reformált, demokratikussá tett poli tika, az immár 
béklyóiból fölsza ba dí tott gazdaság és a tulajdonvi szo nyok igenelt 
változása oly mértékű gaz da sá gi visszaesést produkál, hogy a nyolc-
vanas évek végi szint kis idő mú l tán – a ki lenc venes évek közepén 
– egyenesen „jóléti államk ént” (éspedig „koraszülött jóléti állam-
ként”) je lenik majd meg. Azt az időnként (még ma is nagyon ritkán) 
elhangzó – szégyenlősen beismerő – megfogalmazást, mely szerint 
a rendszerváltás „elbukott”, „kudarcot vallott”, „csődöt mondott” 
stb., mindazonáltal nem találom kielégítőnek, mivel csak negativitá-
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sokról beszél, arról, hogy mi nem történt, pozitivitásokról – arról, 
hogy mi az, ami történt – nem. Érthető is, hogy miért: nem akar 
tapintatlan lenni.

A régi rendszer gazdasági fejlettség és politikai berendezkedés 
tekintetében három nagy régióra osztotta a világot. Először ott vol-
tak a kapitalista országok, majd második nak következett a szocia-
lista világrendszer (mely a gazdasági versenyben előbb-utóbb eléri 
és lehagyja a kapitalizmust), majd a sor végén állt a harmadik világ 
(avagy a gyarmati sorból felszaba dult és a szo ci a lista országok által 
támogatott-támogatandó – jórészt ázsiai-afrikai – „fej lődő” orszá-
gok). Ebben a sorban mi másodikak voltunk, s bizonyos értelemben 
ezen a helyen is maradtunk. A különbség csak annyi, hogy a szoci-
alista világrendszer közben eltűnt, így a harmadik világ feljött a 
második helyre

A visszapillantó értékelésekben olykor elhangzik, hogy a rend-
szerváltás szempont já ból sajátságos, mintegy zavaró körülményként 
jött közbe az időközben világszerte előrehaladó globali záció. A 
globalizáció – zavaró vagy nem zavaró, de mindenképpen – vélet-
lenszerű kísérőjelenségként jelent meg, holott okkal lehet a kérdést 
feltenni: vajon a rendszerváltás maga nem pusztán az előrehaladó 
globalizáció terméke?102 Egy ilyen kér dés feltevés persze kellemet-
len, kényelmetlen, mivel azt sugallja: a rendszerváltás nem annyi-
ra a mi tettünk, a mi művünk volt, mint inkább olyan valami, ami 
– valamilyen átfogóbb folyamat részeként, akár akartuk, akár nem 
– megtörtént velünk, mintegy a hátunk mö gött, a liberalizmus és 
a demokrácia magasztos eszméinek zajától és hevületétől kísérve. 
Az „ész csele” he geli toposza juthat itt eszünkbe.103 A francia for-
radalom az ész államát akarta megva ló sí ta ni, s létrehozta a kapita-
lizmust – hangzott korábban az egyik kanonikus marxista megfo-
gal ma zás arról, társadalmi tudat és lét mennyire nem esik egybe, 
hogy az emberek bi zo nyos tudattal tesznek valamit, ám ami a végén 
eredményként előáll, az egé szen más lesz (nevezték ezt „hamis 
tudat nak” vagy „ideológiának” is). Marx ebben az össze függésben 
azt írta: „a francia forradalom hősei, valamint pártjai és tömegei 
római jelmezben és római frázisokkal koruk feladatát hajtották 
végre – a modern polgári tár sa da lom béklyóinak le rá zását és e tár-
sadalom létrehozását. [...] Mihelyt létrejött az új tár sa dalmi formá-
ció, el tűn tek [...] a Brutusok, a Gracchusok [...]”.104 Mivel mind a 
marxizmus általában, mind pedig – annak részeként – az ismerte-
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tett tétel széleskörű ismertségnek örvendett, az ember azt várta 
volna, hogy biztosítékokat keresnek arra – vagy legalábbis viták 
fognak folyni arról –, hogy most nem ennek a hamis tudatnak az 
esete fog fennfo rog  ni.

Ez azon ban nem történt meg, sőt a marxizmust időközben ha-
talmi szóval ha tá lyon kívül helyez ték. Immár nem érvényes a mar-
xizmus, hangzott a tétel, amivel egyet is lehet érteni, ha az osztály-
nélküli társadalom utópiáját értjük rajta. Ha viszont marx iz muson 
a kritikai társadalomelemzést értünk – ahogy azt például hozzáve-
tőleg a Frankfurti Iskolában értették –, akkor ez a tétel nem csupán 
hamis, de apologetikus is. A marxi társadalom el mé let optikája épp 
most kezdett érvényes lenni. Amint azt egy írá somban megfogal-
maz tam, a marxizmust „érdekes módon épp akkor helyezik hatá-
lyon kívül, amikor annyi évtizednyi üresjárat, légüres térben való 
repülés után hirtelen úgy néz ki, a tan visszakerül elemébe, levegő-
jébe, avagy úgy is mondhatnánk: talajt fog. Annak értelmezésére, 
ami most történik, a baloldali kapitaliz muskritika eszköztára nem 
volna teljességgel alkalmatlan, ez az esz köz tár nem is ismeretlen – 
ám ez a törté nések vég be me netele ellen hatna, így a priori gesz  tus-
sal hatályon kívül helyezik, érvénytelennek nyil vá nít ják.”105 Ha egy 
végrehajtani szándé ko zott cselekvés sort egy bi zo nyos – azt kísérő 
– értelmezés fogalmi ap pa rá tusa igen csak meg ne he zít, mivel ked-
ve zőt len színben tüntet fel, akkor egy má sik értelmezés néző pont-
jához kell folyamodni; például a kapi ta liz mus sö tét csen gésű, bal jós 
fo gal mát va la mi lyen rokonszen ve sebbel kell föl cse rélni, s a vég rehaj-
tani kívánt cselekvéssor máris meg könnyeb  bedik, ro kon szen vessé 
és emelkedetté válik. Így a „tőke”, „proDt”, „ki zsák mányolás”, „ér-
téktöbblet”, „bérmunka”, „eladja a munkaerejét”, ,,elnyo mók-elnyo-
mottak” kifejezések és a rájuk jellemző világkép helyébe új szótár 
és neki meg  felelő látásmód lépett: „emberi jogok”, „demok rá cia”, 
„pluralizmus”, „szabad vá lasz tások”, „többpártrendszer”, „szabad 
piac”, „parlamen ta riz mus”. Az előbbi kifejezé seket és az azt hordo-
zó világ- és társadalomképet – már amennyi re egyáltalán értettem 
– korábban több szempontból is eltúlzottnak, túl sötétnek és egy-
oldalúnak éreztem, most viszont arra az új tapasztalatra kellett szert 
tennem, hogy nem kevésbé elhibázottnak tartom azt a beállítást, 
mely úgy tünteti fel a dolgokat, mintha ilyesmi („tőke”, „proDt” stb.) 
nem is léteznék, a megfelelő fogalmak ilyenformán teljességgel alap-
talanok vagy légből kapottak volnának. 
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Noha Lukács tézisét, mely szerint „a legrosszabb szocializmus is 
jobb, mint a legjobb kapitalizmus”, kifejezetten, szóban nem fordí-
tották ellenkezőjére, a megtett cselekedetek azt az elvet sugallták: 
„a legrosszabb kapitalizmus is jobb, mint a legjobb szocializmus”. 
Lukács egy másik lényeges tézisét, mely a kapitalizmus alapvető 
szellem- és kultúra el le nes ségét tette szóvá, senki nem méltatta Dgye-
lemre. Az ok az lehetett, hogy a DlozóDa szerepét továbbra is egyol-
dalúan a politikaformálásba helyezték – legfeljebb immár nem az 
osztálynélküli társadalom, hanem a szabadpiaci liberális demokrá-
cia megteremtése volt a cél. Ez a – tartalmi – váltás ugyan akkor 
érintetlenül hagyja a DlozóDa társadalmi-kö zös ségi szerepének azt 
az önértelme zé sét, mely korábban mértékadónak számított, s mely 
szerint az igazi DlozóDa a politika. Azaz a DlozóDa túlpolitizáltsága 
nem változott (amint erről korábban már beszéltem), s ama kultú-
rateremtő, ember- és tudatformáló, közös ség képző szerepnek az esé-
lyei, mely szá mom ra oly fontos volt, s melyet egy másik tradí ci ó hoz 
visszanyúlva a marxista értelmezésekkel szembeni alternatívaként 
próbáltam felmu tat ni, cseppet sem javultak. A politikába bevonuló 
DlozóDa bizonyos értelemben önmagát mint DlozóDát semmisíti 
meg106– ettől igyekeztek óvni Az élet értelméről írott munkám utol-
só mondatai, melyekben, mint utaltam rá, az idealista tradíció mel-
letti (a heideggeri–gadameri végességhermeneutikán átszűrt) mér-
sékelt elkötelezettség is kifejezésre jutott.107

Ha újfent az idealizmusról esett szó, megemlítem, hogy az iránta 
való minden rokonszenvem mellett a marxizmus jó néhány tételét 
– pontosabban, a marxizmus által egyoldalúan önmagának, azaz a 
(történeti) materializmusnak tulajdonított jó néhány tételt – magá-
tól értetődő természetességgel fogadtam el, s annál nagyobb volt az 
örömöm, amikor azt láttam, hogy az úgynevezett idealisták is így 
vannak vele, azaz korántsem olyan föld től elrugaszkodott, fellegek-
ben járó, csak a gondolkodás vagy a szellem birodal mában honos 
gondolkodók ők, mint amilyennek a marxizmus szerette láttatni 
őket. Így az egyik leg gya koribb kritika úgy hangzott, az ember a 
(hegeli) idealizmus számára szellemként, elvont ön tu dat ként jön 
számításba, holott az ember valójában „tárgyi érzéki lény, ennél fog-
va szen ve dő lény”,108 természeti lény, szükségletek alanya, akinek 
létfeltételeit termelnie kell, s nem olyan testetlen, pusztán szellemi 
lény, ahogy az idealizmus elképzeli, amely az ember bi o lógiai-testi 
valójáról nem akar tudomást venni. Az anyagi élet termelése az el-
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sődleges, és ebben a perspektívában amikor „bekövetkezik az anya-
gi és a szellemi mun ka megosztása[,] ettől a pillanattól kezd ve [...] 
a tudatnak módjában áll, hogy eman cipálja magát a világtól és át-
tér jen a »tisz ta« elmélet, teológia, DlozóDa, erkölcs stb. kialakí tá sá-
ra”.109 Ez az ide a lis tákkal szemben kialakított, a DlozóDa genezisét 
„történeti materialista” alapon magyarázó metaDlozóDai álláspont 
nem tűnt túlzottan rokonszen vesnek, ám mégis lefegyverző benyo-
mást keltett, mint ami ellen nemigen lehet hatásosan érvelni. Annál 
nagyobb volt az örömöm, amikor rájöttem arra, hogy a DlozóDa ef-
féle „genezisének” már Hegel és Arisztotelész is tuda tá ban volt (mar-
xista nézőpontból mindkettő idealista, az előbbi jobban, mint az 
utóbbi). „»Csak miután gondoskodás történt az élet szükség le tei ről”, 
idézi DlozóDatörténeti elő a dá saiban Hegel Arisztotelészt, csak akkor 
„kezdtek el az emberek Dlozofálni«. [...] A DlozóDát tehát egyfajta 
fényűzésnek lehet nevezni, amennyi ben ti. a fényűzés azokat az él-
vezeteket és foglal ko zásokat jelöli, amelyek nem a külső szükséges-
séghez mint olyanhoz tartoznak. Ennyiben a DlozóDa persze nélkü-
lözhető. A szellem oldaláról a DlozóDát épp a legszük ségesebbnek 
tekinthetjük”.110 

Az ember materiális létéről tehát minden idealizmusuk ellenére 
az idealistáknak, úgy tűnik, mégiscsak volt némi fogalmuk. Örö-
möm oka az volt, hogy belátni véltem: attól, hogy az ember magától 
értetődő természetességgel elis me ri és igenli a fenti tényt (hogy ti. 
„történjék gon doskodás az élet szükség le tei ről”), ma radhat még nyu-
godtan idealista és hihet a szel lem erejében. S hogy most innen na-
gyot ugorva visszatérjek a kiinduló pont hoz, melytől, úgy tűnik, 
jócskán eltávolodtam: amikor a rendszerváltáshoz fűzött anyagi re-
ményekről beszéltem, akkor ezt inkább Hegel vagy Arisztotelész, 
nem pedig Marx per s pektívájából kiindulva tettem, szükséges előfel-
te véseként annak, hogy a DlozóDa szé le sebb rétegek körében elfoga-
dottságot, érdeklődést keltsen. Az önfenntar tás hoz szük séges anya-
gi jólét egy bizonyos szintjét evidenciának (ha úgy tetszik: az alap-
vető emberi jogok egyikének) tartottam egyrészt önmagában, 
más részt – hogy most „ha za  be szé ljek” – a szellemi javak, köztük a 
DlozóDa iránti érdeklődés „materiális” feltéte leként. Ezzel össze-
függésben társadalom Dlo zó Dai szem pontból már korábban rokon-
szenvvel fordultam a Popper által képviselt „darabonkénti társadalom-
mér nök séghez” („piecemeal en gineer ing”), mely radi kális utópiák 
megvalósítása helyett a fenn álló viszonyok foko zatos, lépésről lépés-
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re való javítgatását ajánlotta, s teljes mértékben egybecsengeni lát-
szott a ga da meri phronesis-felfogással: „Sinn für das Tunliche”, „érzék 
a mindenkor, itt és most tehető iránt”. Mind kettő azt sugallta: a 
napi renden levő államtalanítást – mint ami Magyarország jövőjét 
hosszabb távon alapvetően meg fogja határozni – körültekintően, 
megfontoltan kellene mű velni – nem oly sebbel-lobbal, mint egykor 
az államosítást –; a kérdés nem az, hogy az üdvözülés kútforrása 
vajon az állami tulajdon vagy a magántulaj don-e, hanem mindig az 
adott helyzet konkrétságában döntendő el, mi a helyes lépés, miköz-
ben az üdvözülés kér dését jobb levenni a napirendről s inkább a teo-
lógiának vagy a teológiai kérdések iránt ér zékeny DlozóDának áten-
gedni (ezzel a magam módján magamévá tettem Schelling po li ti kai 
DlozóDáját, aki az államot Hegellel ellen    tét ben szük séges rossznak 
látta, s az emberek életében játszott szerepét a szellem javára való 
lehet sé ges visszahúzódására akarta szorítani). 

A DlozóDa társadalmi szere pé nek a crocei tradícióra vissza nyúló, 
abból kiinduló felfo gá sa – kultúraterjesztés, tudat for málás – szo-
ciológiailag a polgárságban, ill. a középosz tályokban találja meg 
hordozóját; sorsa a széles középosztályok lététől függ. Ebben az ér-
telemben írtam egy „Európa”-cikk végén: „Európát az újkori törté-
nelem folyamán a rá egyedül jellemző széles [...] közép osztályok tet-
ték azzá, ami. Európához a polgári lét szint  jén való csatlakozás je-
lenti szá munk ra a valóságos európai integrációt. Minden más fajta 
integráció csak szavakban európai.” A lényeges „nem csu pán s nem 
is egyedül euró pai integrációnk remélt ténye” – legalább annyira 
„annak mikéntje is”.111

Némi hangsúlyeltolódással, de hasonló kontextusban íródtak az 
alábbi sorok is: „Amíg az eu ró pai integráció hall ga  tó lagosan úgy ér-
telmeződik (ill. értel meződik át), mint ami kime rül az olcsó mun ka-
erő piac biztosí tá sá ban, mely ered ményében egyre in kább a szegények 
és gaz da gok közti olló szétnyí lá sá ban, s ennek kí sé rő je len sé geként az 
európai-polgári létet jel lem ző oktatási, egész ség  ügyi s más rend sze rek 
el sor vasz tá sá ban, avagy csupán a gaz da gok nak osz tály részül jutó ki-
vált ság formájában jut kifejezésre, […] addig az európai integráció, 
az Európához való csat lakozás kétértelmű, aggályos fogalom és fo-
lyamat marad – teljesen füg get le nül attól, aláírják-e belépési okmá-
nyunkat, avagy nem.”112

A középrétegek ritkulása mármost jól jelzi, milyen mér ték ben van 
megvalósulóban a (polgári) Európához való visszatérés. Az az em-
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fatikus – azaz történetDlozóDai – értelemben vett Európa, amelyhez 
vissza akartunk térni, geográDailag egyébként nemigen létezik immár; 
a „létező” Európa és a rendszerváltás emelkedett Európa-fogalma 
között megle hetősen nagy a különbség.113 – A kom munizmus alól 
föl sza ba dult keleti népek ama re mény sége, hogy a piac gaz daság 
náluk is éppoly „szo ciá lis” lesz, mint Nyugaton – fej tet te ki ezzel 
össze füg gésben, majd’ húsz éve, 1992-ben megjelent könyvében 
Michael Schneider –, épp annyi  ra hiú remény, mint az, hogy a nyu-
gati fo gyasz tá si szintet nemso kára el ér hetik.114 Schneider lehe tő  séget 
látott arra, hogy Kelet-Eu ró pa nem pusztán az Európai Unió fel ve-
vő  pi a cává, olcsó beszál lí tó já vá és nyers  anyag-el lá tó jává, hanem egyút-
tal a Világbank re mény te len adósává is válik: az Európai Unió, azaz 
az Európai Egye sült Álla mok dél -ame   rikai típusú elő ud va r  ává, elő-
csar no ká vá. Ami Dél-Ame ri ka az USA számára, az lehet Kelet-Eu-
rópa az Európai Unió számára. – E sorok a kilencvenes évek elején 
íródtak. Halkan kérdezném: vajon az itt megjövendölt helyzet mára 
nem vált-e valamilyen mértékben valósággá?115

Hogy visszatérjek végül az eredeti kérdéshez: „a rendszerváltást 
a Dlozófus és a szellemi, egyetemi ember perspektívájából” bonyo-
lult, összetett folyamatnak látom, és – igen visszafogottan fogalmaz-
va – nem tudom egyértelmű örömmel üdvözölni. Bizonyára van 
számos pozitív oldala is – például, ami a „szellemi” ember számára 
igen lényeges: ideológiai szabadság, azután persze politikai pluraliz-
mus, demokratikus parlamentarizmus –, ám beárnyékolják sötét 
fellegek is, olyanok, melyek meggátolják, hogy a pozitívumokat ma-
radéktalanul élvezzük. Akinek nincs munkája vagy fedél a feje fe-
lett, vajon meríthet-e vigaszt abból, hogy négyévente arra a pártra 
szavaz, amelyikre akar? Avagy nemléte zőnek kellene tekintenünk 
őket, ha son lóan ahhoz, ami a „tőke”, „proDt” stb. fogalmak által 
leírt valósággal történt? A politikai pluraliz mus, a demokratikus 
parlamentarizmus súlyát pedig jelentősen csökkenti az, hogy akik-
re sza vazunk, azoknak egyre kevesebb tényleges hatalmuk van, rá-
adásul nemigen tudni, ténylegesen mit fognak vagy akarnak tenni 
(gyakran ők maguk sem tudják) – ami erősen kiüresíti a szabad vá-
lasztások tétjét. Erre a demokratikus deDcitre Rorty ismétlődően 
felhívta a Dgyelmet. Az ezredfordulón megjelent könyvében azt írta: 
létezik a nemzetközi kozmopolita szuper gazdagok világa, egy tör-
vények fölött álló osz t  ály, melynek a döntéseit nem kor lá tozza senki 
és sem mi, a kezében tart minden fontosabb gazdasági döntést, eze-
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ket pedig a tör vény hozók és a szavazók akaratától teljesen függetle-
nül hozza meg; ilyenfor mán olyan illegális célra használhatja a pén-
zét, amilyenre csak akarja.116 Négyévente kormányt vált hatunk, de 
gazdagokat nem (és multikat sem); akiket szavazatainkkal kormány-
ra juttatunk, vajon milyen hatalommal rendel kez nek, mit képesek 
az állampolgárok sorsának jobbra fordulásáért tenni? – Ha így szem-
léljük a rendszerváltást, kérdés mármost, vajon a pozitív vagy nega-
tív oldal van-e túlsúlyban (e kérdést most nyitva hagyom). Az egye-
temek helyzetéről, köztük a Bologna-folyamatról pedig még nem is 
szóltam (pedig volna mit mondani, többek között a 2009-ben Né-
metországban megjelent Bologna-Schwarzbuch alkalmából). Hogy 
a kultúra és a szellem sokat proDtált volna a rendszer váltásból, erő-
sen kérdéses – noha a szellemi szabadság persze nem lebecsülendő 
dolog. Az ár, amit Dzetni kell érte, a kultúra beszűkülése, margina-
lizálódása, irrelevanciára való kárhoztatatása. Merthogy szellem és 
kultúra – mindkettő előfeltételezi azt, hogy előtte (amint azt fentebb 
Hegeltől és Arisztotelésztől idéztem) „gondoskodás történt az élet 
szükség le tei ről”.117

A Dlozófus politikai szerepéről már elmondtam egyet s mást. Az 
a fajta tudatformáló, kultúrateremtő szerep, amit fentebb körvona-
laztam, csak bizonyos társadalmi feltételek fennállása esetén lehet-
séges, ezek pedig manapság igen szűk metszetben vannak adva. A 
DlozóDa ilyen körülmények között ma elsősorban „szakma” – olyan, 
amit mindazonáltal lehet azért (és kell is) igényesen és elkötelezet-
ten művelni.118 Nem feledve ugyanakkor, hogy a szakma falain kívül 
is van világ, s az iránta való érzékenységet nem volna jó elveszíteni.

1 Jelen szöveg az OTKA K-75840 ny. számú projektjének keretében, valamint az MTA–
ELTE Hermeneutika Kutatócsoport keretében készült. Magyar Tudomány, 168. évf., 2007/8, 
1087–1088. – Bibliográ&ai megjegyzés: Heidegger műveinek összkiadására (Gesamt aus ga be. 
Klostermann, Frankfurt am Main, 1975-től) GA, Gadamer összegyűjtött műveire (Gesam-
me lte Werke. 1–10 köt., Mohr, Tübingen, 1985–1995) GW rövidítéssel hivatkozom, ezt 
követi a kö tetszám, majd vessző után a lapszám megjelölése. – Egyéb rövidítések: SZ = 
Heidegger: Sein und Zeit. 15. kiadás. Niemeyer, Tübingen, 1979; LI = Lét és idő. Ford. Vaj-
da Mihály, An gya losi Gergely, Bacsó Béla, Kardos András, Orosz István. 2. kiadás. Osiris, 
Budapest, 2001; IM = Gadamer: Igazság és módszer. Ford. Bonyhai Gábor. Kossuth, Buda-
pest, 1984; WM = Gadamer: Wahrheit und Methode. 4. kiad. Mohr, Tübingen, 1975. (Mint 
egy későbbi kérdésre válaszként elhangzik majd, inkább DlozóDatörténésznek, mint Dlozó-
fusnak tartom magam, ezen mivoltomat pedig abból a szempontból most sem tudom meg-
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tagadni, hogy a kérdésekre adott válaszaimat célszerűnek láttam itt-ott nem csupán kissé 
részletesebben kidolgozni, hanem egyúttal lábjegyzetekkel is ellátni.)

2 Lásd például A tiszta ész kritikája, B786: „Tudatlanságom felismerése (hacsak nem talá-
lom mindjárt szükségszerűnek is) nemhogy véget vetne kutakodásaimnak, voltaképpen csak 
ez ösztökél a keresésre.” (Ford. Kis János. Atlantisz, Budapest, 2004, 596.)

3 A hétköznapi, magától értetődő dolgok feletti elcsodálkozást (thaumázein) mint a Dlozo-
fá lás kiindulópontját, a DlozóDába bevezető számos tankönyv taglalja. Lásd például Robert 
Reininger – Karl Nawratil: Einführung in das philosophische Denken. Deuticke, Wien, 1988, 
16. sk.: „A DlozóDai »elcsodálkozás« áttöri a megszokott és régtől ismert bűvös körét. [...] A 
magától értetődő a legtitokzatosabb valamivé válik. Az efölötti elcsodálkozást [...] már Pla-
tón és Arisz totelész a DlozóDa kezdeteként nevezte meg. Aki ezt az elcsodálkozást először 
önma gá ban megéli, az megéli egyúttal önmagában a DlozóDa születési óráját.”

4 Talán nem lesz itt haszontalan egy rövid kitérőt tenni. A DlozóDa alapvető tárgya már 
Husserlnél lényeges pontokon a „ma gá tól értetődőségek” világa, azok felül vizsgálata volt. 
Vö. például „A fenomenológia ideája”, Husserl: Válogatott tanul mányok. Gondolat, Buda-
pest, 1972, 46.: „A megismerés lehetősége a természetes gondol ko dás számára magától ér-
tetődő.” „Mihelyt re�ektálni kezdünk az is  meret és a tárgy viszonyáról, beláthatatlan nehéz-
ségekre bukka nunk. A megismerés, ez a természetes gondolkodásban legmagától ér te tődőbb 
valami, egyszerre misztériummá válik” (kiemelések az ere   detiben). Vö. még „Párizsi előadá-
sok”, uo., 231. sk. A ké sői Krisisben Husserl kritikailag említi, hogy Descartes gondo la taiban 
mennyi minden „magától értetődőség” maradt fenn; „nem pusztán a skolasz tikus tradíció 
maradványai, nem csupán korának véletlenszerű előíté le tei, de az évezredek magától értető-
dőségei” (Die Krisis der eu ro päischen Wissenschaften und die trans zen den tale Phänomenologie. 
17 §., lásd Husserliana. Bd. 6. Sajtó alá rendezte W. Biemel. 2. kiad. Nijho�, Den Haag, 
1976, 77.). Lásd Kanttal kap csolatban uo., 25. §., id. kiadás, 95., 99., to vábbá 29. §., 115. 
stb. A 25. §. első idézett helyén Husserl megállapítja: hogy Kant korában „a tiszta észtör-
vényszerűségek metaDzikai-logikai igazsággal bírnak, »magától értetődő« volt. Alkalmilag, 
Descartes-ra emlékeztetve, hivatkoztak ugyan az is te ni garanciára is, kevéssé törődve azzal, 
hogy elsőként a ra cio ná lis metaDzikának kell Isten létét igazolnia”. Heideggernél lásd pél-
dául SZ 4.; GA 20, 188., 199., 205., 268., 297., 389.; GA 26, 6.: „Allein – wenn es zum 
Wesenscharakter der Philosophie gehörte, gerade das Selbstverständliche zum Unverständlichen 
und das Fraglose zum Frag würdigen zu machen!”, GA 28, 278., 292. sk. („wir wissen, daß 
das Selbst verständliche problematisch ist in der Philosophie”), 306.; GA 38, 109., 148.; 
EM 22., 131., GA 5, 16.; GA 58, 36.; GA 60, 15., 50., GA 60, 85. „Man darf nicht einfach 
selbstver ständ liche Begri�e aufgreifen. (Die Frage nach den philosophischen Begri�en ist 
seit Sokrates nicht mehr gestellt worden.)”; GA 63, 82., 103.,; GA 8, 82. sk. , 83. („das 
Selbstverständliche als Maßstab des Denkens preiszugeben”), 105., 185. 

5 SZ 4. (LI 20.)

6 Heidegger: Zur Sache des Denkens. Niemeyer, Tübingen, 1976, 1. = GA 14, 5.

7 GA 39, 41. („Das Entscheidende in der Phi lo so phie [...] besteht im Fragen, im Stand-
hal ten in der Frage”). 

8 Lásd Kant: A vallás a puszta ész határain belül és más írások. Gondolat, Buda pest, 1974, 
132.: „Azt, aki úgy szereti a bölcsességet, hogy közben gyűlöli a tudományt, mizológusnak 
nevezik. Előfordul, hogy olyanok is mizológiába süllyednek, akik eredetileg szorgalmasan 
és sikeresen csüggtek a tudományon – ezek mizológiája abból származik, hogy tudásuk nem 
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elégítette ki őket. A DlozóDa az egyetlen, amely e belső elégtételt nyújtani képes”. Lásd még 
Kant: Werkaus gabe. Szerk. W. Weischedel. 6. köt. 449. (idézve „Nemzet, DlozóDa, tudo-
mány” című írásom 53. jegyzetében, Existentia, II, 1992/1–4, 495–540., itt 537.) A mizológia 
fogalmához lásd Platón: Phaidón, 89d1–4.

9 Lásd Richard Rorty: „Philosophy in America Today”, in: Rorty: Consequences of Pragmat-
ism. University of Minnesota Press, Minneapolis, 1982, 221. skk. Magyarul: „A DlozóDa 
ma Ame rikában”. Magyar Filozó&ai Szemle, 1985/–4. sz. 592. sk. Rorty itt „leereszkedő 
hangnemről” beszél, „amit más diszciplína professzoraival szemben megütünk”, arról az ön-
képről, miszerint „nem csupán okosak vagyunk, de bölcsek is”, s egyfajta „különleges, pri-
vilegizált tudással” rendelkezünk, ezzel összefüggésben pedig „arról a feltételezésről, hogy 
mi Dlozófusok, tudjuk, mi az, ami történik – éspedig oly módon, ahogy [a többi szak pro-
fesszorai vagy az egyszerű állampolgárok] [...] nem tudhatják”. – Rorty mindezt az analiti-
kus Dlozófusokról állítja, azt hiszem azonban, leírását ki lehet terjeszteni a Dlozófusokra 
általá ban. Az említett jellemzők nem-analitikus Dlozófusok körében is éppannyira felbukkan-
hat nak, és gyakran fel is bukkannak. 

10 H.-G. Gadamer: GW 3, 107.; K. Löwith: „Eine Erinnerung an E. Husserl”, in: Edmund 
Husserl 1859–1959. Recueil commémoratif publié a l’occasion du centenaire de la naissance du 
philosophe. Phaenomenologica, Bd. 4. M. Nijho�, La Haye, 1959, 48–55., itt 48. sk.; 
Elisabeth Schuhmann – Karl Schuhmann: „Einführung in die Ausgabe”, in: Husserl: 
Briefwechsel. Bd 10: Einführung und Register (= Husserliana: Dokumente, Band III/1–10: 
Briefwechsel), in Verbindung mit Elisabeth Schuhmann hg. v. Karl Schuhmann. Kluwer 
Academic Publishers, �e Hague, 1994, 1–70., itt 12.

11 Lásd például Kant: A tiszta ész kritikája, A9, B789 („A tiszta ész terén az első lépés, mely 
annak gyermekkorát jellemzi, a dogmatizmusé”); uő: „Pályamű a metaDzika haladásáról”, in: 
Kant: A vallás a puszta ész határain belül és más írások. Ford. Vidrányi Katalin. Gondolat, 
Buda pest, 1974, 368. („A metaDzika első és legrégebbi lépései nem kétes és vakmerő kísér-
letekként, hanem teljes magabiztossággal történtek [...] A dogmatikusoknak ez az eljárása 
[...] ha nem is helyes, de a legtermészetesebb [...]”), 370. sk. („A DlozóDának tehát [...] há-
rom stádiumon kellett keresztülmennie: Az első a dogmatizmus stádiuma volt [...]”); J. G. 
Fichte: „Első bevezetés a tudománytanba”, in: uő.: Válogatott &lozó&ai írások. Gondolat, Bu-
dapest, 1981, 34. („az emberiségnek két fejlődési foka van [...]”) 35. („[az idealista a dog-
matikusnak] csak olyasmit mondhat, amit ő már régóta tud, és amit mint téveset már rég 
elintézett magában; mert az ember, ha nem is magán a dogmatizmuson, de legalább a dog-
ma tizmusra való hajlamon keresztülhaladva jut el az idealizmushoz”, utóbbi Fichte számá-
ra a DlozóDát jelenti általában).

12 Ez az ellenvetés fogalmazódik meg például „Az olasz marxista DlozóDa közelmúltjából. 
Lukács és Marx a Laterza D lozóDa történeti sorozatának tükrében” című dolgozatom 41. 
jegyzetében. (Filozó & ai Figyelő, IV, 1982/1–2, 107–126., itt 118.) Láthatóan a marxizmus-
sal való ko rai ismerkedés, a vele való birkózás és az elsajátítására irányuló kezdeti erőfeszíté-
sem alapve tően hermeneutikai prob lé mák körül forgott, aminek időnként – mint az idézett 
jegyzetben – tudatára is ébredtem, s ilyenként azonosítottam be. Lásd még uo. 116., 35. 
jegyzet (Marx „hegelizálása” versus Hegel „marxizálása”).

13 A tiszta ész kritikája, B XXX. 

14 Némileg hasonlatos ez ahhoz, amiről Fichte számol be; vö. Fichte: Az ember rendeltetése. 
Ford. Kis János. Helikon, Budapest, 1976, 134.: „ott kerested a tudást, ahová semmilyen 
tudás nem ér el [...]”.
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15 GA 61, 35. A helyzetet, melyben a DlozóDa születik, Heidegger 1921/22-ben így írta le: 
„a szituáció nem a menekvést nyújtó part, hanem az ugrás a sod ródó csónakba, ahol is azu-
tán arról van szó, hogy kézbe kap juk a vitorlakötelet, és megnézzük, milyen irányból fúj a 
szél. Éppen a nehézségeket kell látni, ez a megvilágosodás nyitja pedig rá mindenekelőtt a 
horizontot a tény leges életre. Csak is azáltal, hogy az ilyképpen strukturált döntést elsa já-
títom, ma gamévá teszem, csakis azáltal, hogy ez így van, hogy én benne és belőle nyerem 
el látásomat – csakis ezáltal rejlik benne a Dlozofálás megérlelő dé sé nek alap mo tivációja. [...] 
Az abszolút kérdé sességbe bele ta szítva, úgy, hogy az abszolút kérdésességet látva magunkévá tesz-
szük: ez jelenti azt, hogy a &lozó&át valójában megragadtuk. A szilárd talaj [...] a kérdésesség 
megragadásában [...] rejlik.” Hasonlóképpen GA 63, 17.: „A kér dé sesség ben és csakis benne 
ra gadható meg az az egyetlen álláspont, amelyben és amelynek a szá   mára lehetséges lehetne 
olyan valami, mint: »szilárdan« véget vet ni [...]”. („In der Frag licheit und in ihr allein ist 
die Standnahme er gri�en, in der und für die es so etwas gegeben könnte wie: ein Ende 
»fest« machen [...]”).

16 A kifejezést lásd Heidegger és a szkepticizmus. A szkeptikus kételyen át a hermeneutikai kér-
désig című könyvemben (Korona Nova, Budapest, 1998, 10., 149., 156.). 

17 Lásd ehhez Gadamer GW 2, 505.; további helyekkel és továbbvezető meggondolásokkal 
Fehér M. István: „Hermeneutika és humanizmus”, in: Hans-Georg Gadamer – egy 20. szá-
zadi humanista. Szerk. Nyírő Miklós. L’Harmattan, Budapest, 2009, 106. sk., 110. sk. Az 
ott idézett helyeket érdemes még eggyel szaporítani. „Hogy a DlozóDai herme neu tika a leg-
fontosabb mai irányzatok egyikévé válhatott”, írja Günter Figal, „abban a Dlo zó Dai erény 
változásának lényeges szerepe volt: annak a helyébe, amit egykor a bölcsesség fog lalt el, a 
szerénység lépett” (G. Figal: Der Sinn des Verstehens. Beiträge zur herme neu tischen Philosophie. 
Reclam, Stuttgart, 1996, 11.).

18 Ezt az utat vagy fejlődést más szempontból kissé bővebben és szakszerűbben írtam le egy 
későbbi írásom egyik lábjegyzetében; lásd „Nemzet, DlozóDa, tudomány. A hazai DlozóDai 
munkálkodás ágai és je lentősége”, Existentia II, 1992/1–4, 495–540., itt a 32. jegyzet: 524. 
skk. (kötetben: Gondolatok gondolatokról. A magyar or szá gi &lozó&a történetéből című konfe-
rencia előadásai. Szerk. Veres Ildikó, Me zei Balázs. Felső magyar or szág Kiadó, Miskolc, 1994, 
11–35., itt 29. sk.).

19 J.-P. Sartre: A szabadságról. Ford. Albert Sándor. Kossuth, Budapest, 1992, 52. Lásd még 
Sartre: „A módszer kérdései”, in: Módszer, történelem, egyén. Válogatás Jean-Paul Sartre &lo-
zó&ai írásaiból. Gondolat, Budapest, 1976, 126. sk.

20 Fehér M. István: Jean-Paul Sartre. Kossuth, Budapest, 1980, 97.

21 Egyfajta – ahogy ezt később nevezni véltem – „DlozóDaellenes DlozóDával” van itt dol-
gunk, olyan DlozóDával, mely önmagának mint DlozóDának egyáltalán nincs tudatában. 
Lásd erről Husserl és Fichte összefüggésében tett utalásaimat: Fehér M. István: „Bevezetés”, 
in: E. Husserl: A &lozó&a mint szigorú tudomány. Kossuth, Budapest, 1993, 10. sk. és 20. 
jegyzet: 19. sk. (Fichte azt írta többek között, hogy a dogmatikust „nem tudjuk megcáfolni 
az előadott bizonyítással, bármilyen világos is az, mert e bizonyítás nem hatolhat el a tuda-
táig”; s hogy a dogmatizmus éppen ezért „egyáltalán nem is DlozóDa, hanem erőtlen állítás 
és bizonygatás. Marad tehát az idealizmus, mint az egyetlen lehetséges DlozóDa”; „a követ-
kezetes dogmatizmus [...] egyben materializmussá is lesz”; lásd „Első bevezetés a tu do mány-
tanba”, id. kiad., 41., 40., 39.) Ma ehhez egy további Fichte-helyet tennék hozzá, mely a 
jelzett tényállást talán még pregnánsabban fejezi ki; olyan belátásról beszél itt Fichte, amely 
„tagadja minden belátás belső lényegét” (Fichte: Az ember rendeltetése. Ford. Kis János. He-
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likon, Budapest, 1976, 134.). Ugyanez a struktúra, ill. probléma megjelenik Sartre rossz-
hisze mű ség-fogalmában is. Lásd ehhez Fehér M. István: „Irónia és szolidaritás”, in: Filozó &a 
a globalizáció árnyékában: Richard Rorty. Szerk. Nyírő Miklós. L’Harmattan, Budapest, 2010, 
40. sk.: „A rossz hisze mű ség Sartre számára mindenekelőtt valamifajta hit; éspedig olyan [...], 
mely nek első aktusa nem más, mint (önmaga előtt is elkendő zött) döntés magáról a hitnek 
a természetéről – olyan döntés, [...] mellyel ez a fajta hit a nem meggyőző, nem-evidens evi-
denciát teszi meg az evidencia kri té ri u mául.” Lásd ugyancsak Heidegger megállapítását: 
„Verständigkeit mißversteht das Verstehen”. (Sein und Zeit. 63.§, Niemeyer, Tübingen, 
1979, 315. Körülbelül: „A hétköznapi megértés félreérti a megértést”.)

22 Lásd Tordai Zádor: Egzisztencia és valóság. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1967, 222.: „az 
intelligibilitás kétségtelenül egy elmélet lényeges követelménye, ámde nem ez az elmélet 
igazságának az alapkritériuma”.

23 Nem kedvelem „az analitikus-kontinentális ellentét” megnevezést, s emlékeim szerint 
egyetlenegyszer vállaltam el – jórészt külső, protokolláris körülményekre tekintettel, a Ma-
gyar Filozó&ai Társaság akkori főtitkáraként egy konferencia megnyitójában –, hogy bemu-
tatkozás és önjellemzés gyanánt az általam művelt DlozóDát „kontinentálisként” nevezzem 
meg, de akkor is fontos megszorításokat fűztem hozzá. Mivel ezek egy része talán nem tel-
jesen tanulság nélküli, s ma is tartom magam hozzá, ide idézem ezt az angol nyelven elhang-
zott szöveget: „To what I said by way of a self-presentation above let me add immediately 
– so as to give you my philosophical I.D., as it were – that I belong to the group of the 
’continentalists.’ However, I tend to identify myself with those continentalists who do not 
think that, for the very fact of having continental philosophy as their major Deld of research 
or interest, it should also be their business to despise analytic philosophy or philosophy of 
science as a kind of ’mere logic chopping.’ Continentalists of the kind I identify myself with 
do therefore tend to, and are willing to, engage in discussion with analytic philosophers or 
philosophers of science–understandably, with those analytic philosophers or philosophers 
of science who do not think that, for the very fact of pursuing analytic philosophy or 
philosophy of science as their major Deld of research or interest, it should also be their bu-
siness to despise continental philosophy as a kind of ’mysticism,’ ’irrationalism,’ or even (if 
you like) ’Teutonic fog.’” – Az utóbbi kifeje zéshez a következő lábjegyzet csatlakozott: „�at 
is Roger Scruton’s quip, concerning hermeneutics, in his recent paper ’�e Harrowed 
Tradition’ (Partisan Review LX, 1993, n. 2), p. 214. Although – or, precisely because – the 
conservative theorist Scruton is neither an analytic philosopher nor a philosopher of science 
in any customary sense of these terms (and the paper quoted is moreover engaged particularly 
in a defense of the classical philosophical tradition, that is, in something that is typically 
the continentalists’ business in their quarrel with analysts), this way of putting things shows 
how deeply certain idioms are rooted, and that, eventually, this way of speaking tends to 
crop up whenever there is a failure of understanding–be it that of understanding understanding.” 
– A szöveg így folytatódott: „By saying this I think I have not in the least left hermeneutic 
ground – indeed, I remained faithful to it – insofar as the fundamental hermeneutic 
comportment from Heidegger to Rorty is typic ally seen to lie in openness to the Other, to 
the strange, or the unfamiliar.” („Hermeneutics and the Sciences,” in: Hermeneutics and 
Science. Proceedings of the First Conference of the International Society for Hermeneutics and 
Science. Eds. M. Fehér, O. Kiss, L. Ropolyi. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht/Bos-
ton/London, 1999, 1–12.) Ha valamihez nem értünk, ha valami idegen a számunkra, erre 
a reakció nem feltétlenül az elutasítás – lehet az iránta való érdeklődés is. Vannak kutatási 
területek, amelyekhez értek, s vannak olyanok, amelyekhez nem; s miközben fenntartom 
magamnak azt a jogot, hogy mások kutatási területeivel kapcsolatban kritikai megjegyzése-
ket tegyek, éppúgy elismerem az ő jogukat arra, hogy az én kutatási területeimmel kapcso-
latban kritikai megjegyzéseket fogalmazzanak meg.
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24 Vö. A szellem fenomenológiája. Ford. Szemere Samu. Akadémiai Kiadó, Budapest, 21.

25 E belátáshoz hozzásegíthetett az is, hogy – amint arról a későbbiekben még szó lesz – az 
irodalomból érkeztem a DlozóDába.

26 Lásd Karl Jaspers: Bevezetés a &lozó&ába. Ford. Szathmáry Lajos. Európa Kiadó, Buda-
pest, 1987, 7. skk. Mint Jaspers írja, a konvenciók később kiölik a minden gyermekben 
benne rejlő Dlozófust (uo. 9.). Jaspers azután számos helyen tért vissza erre a gondolatra; 
lásd például Karl Jaspers: Provokationen. Gespräche und Interviews. Hrsg. Hans Saner. Piper-
Verlag, München, 1969, 176.: „A Dlozofálás minden emberben megtörténik. A hivatásos 
Dlozófus ennek csupán nagyobb világosságot kölcsönözhet.” („Philosophieren ist das, was 
in jedem Menschen geschieht. Der Philosoph von Beruf kann das nur zu grösserer Klarheit 
bringen”.) Uo. 189.: „Az ember mint ember Dlozofál” („Der Mensch als Mensch philosophiert”). 
Uo. 186.: „Való jában mindenki Dlozofál, anélkül hogy ennek tudatában lenne, s anélkül, 
hogy ezt DlozóDának nevezné” („In der Tat philosophiert auch jeder, ohne dass er sich dessen 
bewusst ist, ohne es selber Philosophie zu nennen”). Jaspersszel párhuzamosan Heidegger 
szintén számos helyen megfogalmazta élete során ezt a gondolatot, az ismertebbek egyike a 
székfoglaló előadás végén hangzott el: „A meta Dzikába nem tudunk belehelyezkedni, hiszen 
– amennyiben egzisztálunk – már mindig is benne vagyunk. [...] Amennyiben az ember 
egzisztál, úgy bizonyos módon már Dlozofálás is végbemegy. A DlozóDa – az, amit így neve-
zünk – nem más, mint a meta Dzika beindítása [...]” [„Philosophie – was wir so nennen – ist 
das In-Gang-bringen der Metaphysik”] (Heidegger: „Was ist Metaphysik?”, in: Heidegger: 
Wegmarken. Klostermann, Frankfurt am Main, 1967, 19. = GA 9, 122.). Heidegger egyik 
fő gondja épp az, hogy a DlozóDába való be ve zetés azért nem lehetséges, mert már mindig 
is benne vagyunk, azaz nincs hozzá képest valami „kül ső”, ahonnan a bevezetést meg lehet-
ne kezdeni (lásd például GA 27, 3.; GA 50, 90. sk.), a ben nünk szunnyadó DlozóDát lehet 
csak felébreszteni (vö. GA 27, 4.), ám minden kép pen úgy áll a dolog, hogy „a DlozóDa olyan 
valami, ami mindenkit érint” (GA 29/30, 22.), „embernek lenni annyi, mint már Dlozofál-
ni” (GA 27, 3.). Arisztotelész Meta&zikájának kezdő mondatát („Minden ember természet-
től fog va törekszik a tudásra”) ugyancsak fel lehet fogni úgy, mint ami a „Minden ember 
Dlo zó fus”-tételt juttatja kifejezésre. – Egyéb szöveghelyeket és gondolkodókat (Kant, Hegel, 
Hus serl) illetően lásd „Nemzet, DlozóDa, tudomány. A hazai DlozóDai mun kál kodás ágai és 
je len tő sé ge” című tanulmányom 30. lábjegyzetét (Existentia II, 1992/1–4, 495–540., itt 
523. sk.). – Sokakat lehetne még idézni, zárjuk itt a sort ideiglenesen Gadamerrel: lásd pél-
dául Gesammelte Werke, Bd. 4, 478.: „Meg vagyok győződve róla, hogy nincs olyan ember, 
aki valamikor és valahogyan ne »gondolkodnék«, azaz életről és ha lál ról, szabadságról és em-
beri együttélésről, jóról és bol dog  ságról ne alkotna »általános« né ze teket, melyeket igaznak 
tart. Ezek a nézetek többnyire át nem gondolt elfogultságokon és el sietett általánosításokon 
alapulnak, és talán elmondható, hogy a »Dlozófusok« gondolati kí sér  le tei ben és fogalmi ma-
gyarázataiban találják meg a ma guk kritikáját s ennyiben egyfajta he lyesbí té süket – min-
denkor persze annak a számára, aki megpróbálja őket tovább »gondolni«.”

27 Lásd Karl Jaspers: Bevezetés a &lozó&ába. 155. 

28 Vö. például Kant: A tiszta ész kritikája, B866 skk., különösen B868 („világfogalom itt 
annak a fogalomnak a neve, mely arra vo nat ko zik, ami min den kit szükség képpen érdekel”) 
és B870, továbbá például B 21–22, ahol Kant azt írja, „minden emberben minden időben 
ténylegesen létezett valamilyen metaDzika, s létezni is fog”. Lásd még Kant: „Pölitz-féle me-
taDzikai előadások”, in: uő.: A vallás a puszta ész határain belül és más írások. Ford. Vidrányi 
Katalin. Gondolat, Budapest, 1974, 130. sk. Itt egyebek mellett az olvasható: „a tulajdon-
képpeni Dlozófus a gyakorlati Dlozófus”.
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29 A szellem fenomenológiája. 44. Kant, aki, mint szó volt róla, teljes mértékben kiáll a Dlo-
zóDa világfogalma mellett, ugyanakkor óv attól, hogy „mintegy tüzet oltani összecső dít[sétek] 
a kiDnomult okfejtésekhez mit sem konyító köznépet” (A tiszta ész kritikája. B775, Ford. 
Kis János. Jav. kiadás. Atlantisz, Budapest, 2004, 588.).

30 Ennek szemléltetésére hadd idézzek három helyet Hegeltől (az elsőt kicsit korábbról kez-
dem, mivel amit itt Hegel „okoskodó magatartásnak” nevez, annak, úgy érzem, köze van 
ahhoz, amit fentebb a DlozóDa szakos hallgatók körében tapasztalható magabiztos ítélkezés 
öntudatosságaként írtam le). – A szellem fenomenológiája, 43.: „Miként az okoskodó maga-
tartás”, – ez utóbbi nem más, mint „a tartalomtól való mentesség és a hiú fölény a tartalom-
mal szemben”, amennyiben „egyrészt az okoskodás negatívan viselkedik a felfogott tarta-
lommal szemben, meg tudja ezt cáfolni és semmivé tudja tenni”, másrészt „pozitív megismeré-
sé ben a személyes én egy képzelt szubjektum” (uo. 38. sk.) – „miként az okoskodó 
magatartás, épp annyira akadálya a DlozóDa tanulmányának a nem okoskodó képzelődés, amely 
kétségtelen igazságok ra támaszkodik, amelyekre a birtokosnak, mint véli, nem szükséges 
visszatérnie, hanem alapul veszi őket s azt hiszi, kifejezheti őket, s éppígy ítélhet és elítélhet 
a segítségükkel. Ebből a szempontból különösen szükséges, hogy ismét komoly ügyet csi-
náljunk a bölcselkedésből. Vala mennyi tudomány, művészet, ügyesség, kézművesség tekin-
tetében meg vannak győződve az emberek, hogy csak úgy juthatnak azok birtokába, ha vál-
lalják megtanulásuk és gyakorlásuk sokszoros fáradságát. A &lozó&a tekintetében ellenben, úgy 
látszik, most az az előítélet uralkodik, hogy bár mindenkinek van szeme és vannak ujjai, azért 
még nem képes cipőt csinálni, ha kap bőrt és szerszámot, – mégis mindenki közvetlenül ért a &-
lozó&ához és a &lozó&a megítéléséhez, mert megvan hozzá a mértéke saját természetes eszében, 
– mintha éppígy nem volna meg a cipő mértéke is a maga lábában. – Úgy tűnik fel, mintha a 
DlozóDa birtokát egyenesen az ismeretek és a tanulmány hiányába helyeznék, s hogy a Dlo-
zóDa megszűnik ott, ahol azok kezdődnek. Gyakran formális, tartalmilag üres tudásnak 
tartják a DlozóDát, s nagy hiány van abban a belátásban, hogy mindaz, ami tartalma szerint 
is valamely ismeretben és tudományban igazság, ezt a nevet csakis akkor érdemelheti meg, 
ha azt a DlozóDa hozta létre; hogy a többi tudományban, bármennyire próbálkoznak is okos-
kodással a DlozóDa nélkül, nincs élet, szellem, igazság nélküle.” Uo. 44.: „Ezzel szemben a 
józan ész nyugodtabb medrében folyva tovább, a természetes bölcselkedés útszéli igazságok 
retorikáját adja elő. Ha szemére vetik jelentékte lenségüket, azt feleli, hogy az értelem teljes-
sége megvan szívében és meg kell, hogy legyen másokban is, s itt úgy véli, hogy általában a 
szív ártatlanságával és a lelkiismeret tisztasá gával és hasonlókkal végső dolgokat mondott, ame-
lyekkel szemben sem ellentmondásnak nincs helye, sem valami további követelmény nem lehet-
séges. Ámde arról volt szó, hogy a legjobb ne maradjon vissza a bensőben, hanem jusson 
felszínre ebből az aknából. A�éle végső igazságok létrehozásának fáradságát rég elengedhet-
ték maguknak; mert rég megtalálhatók teszem a katekizmusban, a nép közmondásaiban 
stb.– Nem nehéz megragadni az ilyen igazságokat határozatlanságuknál vagy fonákságuknál, 
s gyakran, épp az ellenkezőt is fel lehet mutatni a róluk meggyőzött tudatban. Amikor a 
benne keltett zavarból kiszabadulni igyekszik, új zavarba bonyolódik s bizonyára kitör majd 
abban a kijelentésben, hogy emez kétségtelenül így meg így van, amaz pedig szo&sztika; – a 
közönséges emberi értelem jelszava a művelt ész ellen, mint ahogy a DlozóDában való tudat-
lanság a képzelgések kifejezést tartja készen egyszer s mindenkorra a DlozóDa számára. – Ami-
kor amaz az érzelemre, belső orákulumára hivatkozik, el is készült azzal, aki nem ért egyet 
vele; ki kell jelentenie, hogy nincs több mondani va ló ja annak számára, aki nem találja és 
érzi magában ugyanazt; más szavakkal, lábbal tiporja a humanitás gyökerét. Mert a huma-
nitás természete az, hogy a másokkal való egyezésre törekszik, s egzisztenciája csak a tudatok kö-
zösségének létrehozásá ban van. Az ember-ellenes, az állati abban van, hogy az ember megáll az 
érzelemben és csak ezáltal tud megnyilatkozni.” Uo. 41.: „A gondolkodás tehát annyira elvesz-
ti szilárd tárgyi talaját, amelyet az alany jelentett számára, amennyire az állítmányban visz-
szavetődik az alanyra, s az állítmányban nem magába, hanem a tartalom alanyába tér vissza. 
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E szokatlan gátláson alapszanak nagyrészt a DlozóDai művek érthetetlenségére vonatkozó 
panaszok, ha egyébként megértésük többi műveltségi feltétele megvan is az egyénben. A 
mondottakban látjuk alapját annak az egészen határozott szemrehányásnak, amelyet gyakran 
hangoztatnak velük szemben, hogy több dolgot csak ismételt elolvasás után lehet megérteni, – 
olyan szemrehányás, amely valami nem-illőt és végsőt tartalmaz, úgyhogy, ha jogosult, nem 
tűr további ellenérvet.” [A hosszú kiemelések F. M. I.] – A fentebb a 6. jegyzetben idézett 
helyen Heidegger is megemlíti: ha Werner Heisenberg kezdené saját Dzikai nézeteit kifejte-
ni, alig értené valaki, s mi többiek lemondanánk a közvetlen érthetőség igényéről („jeden 
Anspruch auf unmittelbare Verständlichkeit preisgeben”). A DlozóDával szemben azonban 
ez a lemon dás nem érvényesül, azt mindenki közvetlenül érteni akarja, érteni véli. („Wollte 
uns jetzt Werner Heisenberg einen Ausschnitt seiner theoretisch-physikalischen Gedanken 
auf dem Weg zu der von ihm gesuchten Weltformel darstellen, dann möchten vielleicht, 
wenn es hoch kommt, zwei oder drei der Zuhörer ihm folgen können, wir Übrigen aber 
ohne Wider rede jeden Anspruch auf unmittelbare Verständlichkeit preisgeben. – Nicht so 
gegenüber dem Denken, das Philosophie heißt.”). Lásd még Jaspers: Bevezetés a &lozó&ába. 
7.: „szinte mindenki alkalmasnak ítéli magát, hogy DlozóDai dolgokban megállapításokat 
tegyen. Abban min denki egyetért, hogy a tudományok területén a megDgyelés, a gyakorlás, 
a módszeres eljárás nélkülözhetetlen. A DlozóDáról azonban az emberek általában azt gon-
dolják, hogy e téren előzetes tanulmányok nélkül is lehetséges megállapításokat tenni, hogy 
saját ember voltunk, saját sorsunk, saját tapasztalatunk elegendő alap a DlozóDai vélemény-
alkotásra.”

31 Lásd „A DlozóDa tanítása. Az iskolai DlozóDa és a DlozóDa iskolai fogalma” c. tanulmá-
nyom I. részét: Valóság, XLV, 2002/11, 62–75. Internet: valosagonline.hu/index.php?oldal
=keres&tenyezo=5&kerkerdes=28, átdolgozott és bővített formában: „Iskolai DlozóDa és a 
DlozóDa iskolai fogalma”, in: Látókörök metszése. Írások Szegedy-Maszák Mihály születésnap-
jára. Szerk. Zemplényi Ferenc, Kulcsár Szabó Ernő és mások. Gondolat, Budapest, 2003, 
119–137.

32 Vö. A szellem fenomenológiája, 33.

33 Heidegger GA 58, 137. Lásd ugyancsakfentebb, a 30. jegyzetben idézett Hegel-helyek 
egy részét.

34 Lásd GA 61, 46.: „A »tudományos Dlo zó Da«-kifejezést tehát csak egyfajta szükségmeg-
oldásként [Not be helf ] szabad hasz nál ni, ab ban az értelemben, hogy (ne ga tíve) elhárítja az 
ál mo do zást-rajon gást, a felületességet és az iro dalmárDr ká lást [Schwär me rei, Ober 7ächlichkeit 
und Literaten geschreibe]” (lásd még Gesamtausgabe. Bd. 17. 2. sk., bővebben Fehér M. Ist-
ván: „A DlozóDa a nyolcvanas években”, Literatura, 1995/1, 21–57., itt 27., 29. skk.).

35 C. Macann: „Introd uction”, in: Martin Heidegger. Critical Assess ments. Ed. C. Macann. 
Rout ledge & Kegan Paul, London, 1992, vol. 4. 7., 8., 10.

36 So;/ren Kierkegaard: Vagy-vagy. Ford. Dani Tivadar. Gondolat, Budapest, 1978, 835. 
Kierkegaard itt a kételkedés arisztokratizmusával a kétségbeesés demokratizmusát állítja 
szembe. Bővebben lásd Fehér M. István: Heidegger és a szkepticizmus. A szkeptikus kételyen 
át a hermeneutikai kérdésig. Korona Nova, Budapest, 1998, 65. skk.

37 Lásd ehhez Platón leírását a szoDstákról, például Állam, 493b,c. – FilozóDa és szoDsztika 
(mint a dolog és a dolog ellentéte) sajátos összetartozásáról lásd például Heidegger GA 20, 
417.: Ha „a kutatás és a tudomány maguk is az ittlét létlehetősége és így az ittlét létmódo-
sulásainak”, s jelesül „a bukásnak ki vannak téve”, ha tehát „minden kutatás és a tudomány 
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a bukás ezen lehetőségét magában hordja és szükségszerű, akkor az is érthető, hogy a Dlo-
zóDa szükségkép pen mindig részben szo&sztika is” (kiemelés az eredetiben). Lásd még GA 
27, 24.: „ahol DlozóDa van, ott szükségképpen szoDsztika is van, nem csupán Platón idejé-
ben, hanem minden időben, s ma talán sokkal inkább, mint valaha”. 

38 Lásd Allan Bloom: 1e Closing of the American Mind. Touchstone Edition, New York –
Simon & Schuster, London, 1988, 41.

39 Heidegger: Was heißt Denken? Niemeyer, Tübingen, 1954, 4. kiad. 1984, 50. 

40 Lásd Heidegger: Einführung in die Metaphysik. 4. kiad. Niemeyer, Tübingen, 1976,17. 
Vö. ennek mintegy példájaként Heidegger nevezetes Spiegel-beszélgetésének egy részletét, 
ahol Hei degger azt mondja: „Szívesen hagyom magam taníttatni” („Ich lasse mich gern 
beleh ren”): „Spiegel-Gespräch mit Martin Heidegger”, in: Antwort. Martin Heidegger im 
Ge spräch. Szerk. G. Neske, E. Kettering. Neske, Pfullingen, 1988, 110. (Lásd most GA 16, 
682.).

41 IM 193. = WM 273.

42  Az igazán tapasztalt ember fogékony a tapasztalat által szerzett „másság” iránt. „Ezért az, 
akit tapasztaltnak nevezünk, nemcsak tapasztalatok révén vált ilyenné, hanem nyitott is az 
új tapasztalatok iránt. Ta pasz talatának kiteljesedése [...] nem abban áll, hogy már mindent 
is mer és mindent jobban tud. Ellenkezőleg: a tapasztalt ember úgy je le nik meg, mint aki 
radikálisan kerüli a dogmákat, mint aki – mivel már sok tapasztalatot szerzett s a tapaszta-
latokból tanult – kü lö nö sen ké pes arra, hogy új tapasztalatot szerezzen és belőlük tanuljon.” 
(IM 249., kiemelés – F. M. I.)

43 „Hermeneutika mint politikai DlozóDa”, Valóság, XXXIX/4, 1996. március, 1–13., itt 9. 
Átdolgozva és kibővítve ldásd Alternatív tradíciók a magyar &lozó&a történetében. Szerk. Fe-
hér M. István és Veres Ildikó. Felsőmagyarország Kiadó, Miskolc, 1999, 27–56., itt 41. sk. 
– Miközben jelen szöveget javítom, egy idevágó érdekes passzusra bukkanok a Bolo gna-
folyamat németországi kritikájában: „A tapasztalat azonban soha nem volt az erőssége a mű-
velődésügyi tervgazdaság újításokra éhes készítőinek” (Konrad Paul Liessman: „Bologna als 
unnötige Bildungsreform”, in: Bologna-Schwarzbuch. Szerk. Ch. Scholz és V. Stein. Deutsche 
Hochschulverband, Bonn, 2009, 164.).

44 Például a dolgok létezését, a szavak jelentését stb. illetően. Amire a tanító végül is azt 
mondja: „Ne szakíts töb bé félbe, tedd azt, amit mondok; kételyeidnek most még nincs sem-
mi értelmük” (L. Wittgenstein: Über Gewißheit. 310.§. Lásd Werk ausgabe. Suhrkamp, Frank-
furt am Main, 1984, Bd. 8. 180., lásd még uo. 315.§.). Eszerint a kételyek értelmessége 
nem öröktől fogva adott: nagyon is kontextustól – helytől, időtől – függ.

45 F. W. J. Schelling: System der Weltalter. Münchener Vorlesung 1827/28 in einer Nach schrift 
von Ernst von Lasaulx. Hrsg. v. S. Peetz. Klostermann, Frankfurt am Main, 1990, 2. 

46 F. W. J. Schelling: „Erste Vorlesung in Berlin.15. November 1841”, in: Schellings sämmtliche 
Werke. Szerk. K. F. A. Schelling. XIV. köt., 367.: „Mit Liebe begrüße ich Sie, nehmen Sie 
auch mich mit Liebe auf! Der Lehrer vermag viel, aber er vermag nichts ohne die Schüler. 
Ich bin nichts ohne Sie, nichts ohne Ihr bereitwilliges Entgegenkommen, ohne Empfänglichkeit, 
ohne Eifer auf Ihrer Seite.”
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47 Az irodalomban nemritkán felbukkan az a megállapítás, mely szerint Heidegger volt 
az a Dlozófus, aki a 20. század je lentős gondolkodói közül a legtöbbet, szinte életműve 
egészét a DlozóDai hagyomány értel me zé sé nek, ha úgy tetszik, a „Dlozó Da történet művelé-
sé nek” szentelte (lásd például Wilhelm Szilasi: „Interpretation und Geschich te der 
Philosophie”, in: C. Astrada és mások: Heideggers Ein 7uß auf die Wissenschaften. Francke, 
Bern, 1949, 73. skk.), Hei degger évtizedeken átívelő önértelmezésében pedig bizonyos 
gyakorisággal valóban meg je le nik, ill. visszatér az a beállítás, hogy ő nem (vagy nem iga-
zán) Dlozófus, s inkább a Dlo zó Da tör ténet hozzáfér he tővé tételére törekszik, a DlozóDát 
mintegy előkészítendő. Hadd hivat koz zam egy-két jellegzetes helyre. – Egy 1921. au-
gusztus 19-én Karl Lö withhez írott levélben Hei degger arra utal, misze rint súlyos tévedés 
őt „bármelyik alkotó és mély Dlozófushoz mérni”; „én egyáltalán nem va gyok Dlo zófus”, 
tette hozzá, „s nem is képzelem, hogy egyáltalán csak valami ha son lót is műve lek” (lásd 
„Drei Briefe Martin Heideggers an Karl Löwith”, in: Zur philosophischen Aktualität 
Heideggers. Bd. 2: Im Gespräch der Zeit. Szerk. D. Papenfuss és O. Pöggeler. Klostermann, 
Frank furt / am Main, 1990, 28.). Ugyanebben a levélben Heidegger arról ír, hogy „nem 
áll szándé kában az eredetiség”, egy hoz závetőleg ugyanebben az időben, az 1921/22-es 
téli sze mesz terhez készített följegyzés pedig így hangzik: „A Dlozó Dának nem lehet az a 
szándé ka, hogy újat mond jon, még akkor sem és főleg akkor, ha önmagát radikális ku-
tatásként fogja fel. A régit (a történetit) kell a maga eredeti értelmében elsajátítani s meg-
érteni, és semmi egyebet [...]” (GA 61, 193.). A nevezetes 1920/21-es vallásfenomenológiai 
kurzus első óráján elhangzik a Dgyelmeztetés: „A DlozóDa lényegi dolgairól nincs mit 
mondanom Önöknek. Semmi olyat nem fogok előadni, ami tartalmilag érdekes volna 
vagy megindíthatná a szíveket” (GA 60, 5.), s 1923/24-es első marburgi előadását hason-
lóképpen kezdte Heidegger: „nem fog itt elhangzani az előadás folyamán semmiféle alap-
vetés, program vagy rendszer – még DlozóDát sem lehet elvárni [...]”. Az előadás végén 
pedig ezek a szavak állnak: „Önök is látják: az, amit az eddigiekben nyertünk, igen cse-
kély, és félreértés volna az elhangzottakat valamilyen DlozóDa értelmében felfogni” (GA 
17, 1., 276.). – A megjegyzés, miszerint „nekem egyál ta lán nincs D lo  zó D ám”, ismét föl-
buk kan 1925-ben (GA 20, 417.), s hogy évtizedekkel ugorjunk előre, az 1962-ben tar tott 
„Idő és lét” című elő adás Heidegger által autorizált jegy ző könyvében ama nézet, mely 
szerint „létezne valami olyasmi, mint Heidegger DlozóDá ja” (Zur Sache des Denkens. 2. 
kiad. Niemeyer, Tübingen, 1976, 51.), újfent puszta lát szat ként kerül meg je lölésre. A lé-
nyeges doku mentumok közé tartozik végül, de nem utolsósorban egy 1931-ben Karl 
Jaspers hez írott levél, melyben Heidegger arról számol be, hogy a Lét és idő két sé ges si-
kere után a „múzeu mi teremőr sze repébe” húzódik vissza, akinek a feladata „arra ügyel-
ni, hogy az abla kokon a füg gönyök a meg fe le lő módon legyenek szét-, ill. össze húzva, 
abból a célból, hogy a hagyomány csekély számú nagy műve a véletlenszerűen beté vedő 
látogatók számára vala mennyire is tisztességes megvilá gítás ban részesüljön” (M. Heidegger 
– K. Jaspers: Briefwechsel 1920–1963. sajtó alá rendezte W. Biemel és H. Saner, Klostermann/
Piper, Frank furt am  Main/München/Zürich, 1990, 144 sk.). A levél így folytatódik: 
„Kép nélkül – már csak Dlozó Datör té netet adok elő és kutatok, azaz megpróbálom [...] 
értelmezni azt, ami számomra a Dlozo fálás föllazításához fontosnak tűnik”. 

48 Ezt a Concordia körkérdéseire adott válaszomban meg is próbáltam megfogalmazni; lásd 
Quo vadis Philosophie? Antworten der Philosophen. Dokumentation einer Weltumfrage. Szerk. 
R. Fornet-Betancourt. Concordia. Internationale Zeitschrift für Philosophie (Reihe Monogra-
phien, Bd. 28) Wissenschaftsverlag Mainz, Aachen, 1999, 100–104., itt 102.: „ [...] ich all-
mählich einzusehen begonnen habe, nicht alles, was Marx gesagt hat, sei ganz unbegründet, 
oder für die Interpretation dessen, was im sozialen Bereich bei uns vor sich geht, erwiesen 
sich ge wis se (ideologiekritisch akzentuierte) Erklärungsversuche der marxistischen Tradition 
immer noch fruchtbar oder gar als die fruchtbarsten. Ich entdeckte auch, daß die während 
der Marxis mus zeit vertretene, dem Regime gegenüber kritisch anmutende �ese, nicht alles, 
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was Marx gesagt hat, sei eine absolute Wahrheit, sich sehr gut mit der �ese, nicht alles, 
was Marx gesagt hat, sei unbedingt unwahr, vereinbaren läßt.”

49 Fehér M. István: „A DlozóDa helyzete”, Magyar Tudomány, 1991/3, 321. sk. 

50 IM 193.

51 Lásd IM 211.: „[...] a szövegeket nem puszta életkifejezésként fogjuk fel, hanem komo-
lyan vesszük az igazságigényüket. Épp ezt jelenti a »megértés«, és valaha ez is magától érte-
tődőnek számított [...]”.

52 Lásd például Az élet értelméről. Racionalizmus és irracio nalizmus között. Kossuth, Buda-
pest, 1991, 12.: „a kri tika alapjául szolgáló előfel tevések DlozóDai re� exió kereté ben tör   ténő 
rend szeres átgondo lásáról, előzetes igazolásá ról, plauzi bi lissé tételéről való lemon dás, illetve 
az ezelől való elzár kó zás.” „Ha ezt elkövet jük – mi ként sajnos legkü lön bözőbb elő jellel oly 
gyakran el köve tik –, akkor könnyű dolgunk van: ha a kritika mércé jét nem tes szük hoz-
záfér he tő vé, akkor kaput nyitunk az ön kénynek, mindent és minden hogy bírálha tunk és 
el í tél hetünk – sa ját álláspon tunkat azáltal he lyez vén biztonság ba, hogy megkö ze líthetetlenné 
tesszük.”

53 Lásd IM 208.: „Ha megpróbálunk megérteni egy szöveget, [...] akkor abba a perspek tí-
vá ba helyezkedünk bele, amelyből a másik személy a véleményét megalkotja. Ez pedig azt 
je len ti, hogy megpróbáljuk érvényre juttatni a tárgyi jogosságát annak, amit a másik mond. 
Sőt ha a megértés a célunk, még arra is törekszünk, hogy megerősítsük az érveit. Így törté-
nik ez már a beszélgetésben is. Mennyivel inkább érvényes hát az írott szövegek megértésé-
re [...]”. Az, hogy a szöveg maga sem védekezni, sem magán segíteni nem tud, egyébként 
platóni gondolat, lásd Phaidrosz, 275e.

54 Részletesebben lásd tanulmányomat: „Sartre and Hermeneutics”, Man and World. An 
International Philosophical Review, XXVIII, 1995, 65–81., magyarul: „Sartre, hermeneutika, 
pragmatizmus”, Holmi, VI, 1994/12, 1810–1831., itt 1816. sk.

55 IM 193.

56  Vö. IM 235.: „Aki megtagadja egy parancs végrehajtását, az megértette azt, s mivel a 
konkrét szituációra alkalmazza, és tudja, hogy ebben a szituációban mit jelentene az enge-
delmeskedés, megtagadja a parancs végrehajtását. [...] aki a parancsot magára vonatkoztat-
ja, különbséget tud tenni a parancs megértése és végrehajtása között. Lehetősége van arra, 
hogy ne hajtsa végre, akkor is, ha megértette, és éppen azért, mert megértette.”

57 IM 215. „[...] a megértő úgyszólván kivonja magát a megértés szituációjából. Ő maga 
elér he tetlen. Miközben a másik személy álláspontját eleve belekalkuláljuk abba, amit mon-
da ni akar, saját álláspontunkat biztonságba helyezzük azáltal, hogy megközelíthetetlenné 
tesszük.”

58 „Dialektikus elemek Popper dialektikakritikájában”, Magyar Filozó&ai Szemle, XXIII, 
1979/3–4, 489–507.

59 Bertrand Russell: History of Western Philos ophy and Its Connections with Political and Social 
Circumstances from the Earliest Times to the Present Day. Allen and Unwin, London, 1946, 
383. 
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60 J. Habermas: Technik und Wissenschaft als „Ideologie”. Suhrkamp, Frankfurt am Main, 2. 
kiadás. 1969, 54.

61 Löwith: Világtörténelem és üdvtörténet. A történelem&lozó&a teológiai gyökerei. Ford. Boros 
Gábor és Miklós Tamás. Atlantisz, Budapest, 1996, 85., 87. Figyelemre méltó még uo. 253.: 
„A radikális ateizmus is [...] csak a keresztény tradíción belül lehetséges. Mert az a nézet, 
hogy a világ teljesen Isten nélküli és Istentől elhagyatott, egy teremtményeinek gondját vi-
selő, transzcendens, teremtő Istent feltételez.”

62 Lásd L. Feuerbach: A kereszténység lényege. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1978, 12., 37., 
58.

63 S. Kierkegaard: Vagy–vagy. Ford. Dani Tivadar. Gondolat, Budapest, 1978, 678.

64 Heidegger: GA 61, 7. Ez a hivatkozás másutt is megismétlődik, lásd Heideg ger: „Phäno-
meno logische Interpretationen zu Aristoteles (Anzeige der hermeneutischen Situation)”, 
Dilthey Jahrbuch für Philosophie und Geschichte der Geistes wis sen schaf  ten. 6. Szerk. H.-U. 
Lessing. 1989, 237–269., itt 250, (= Heidegger: Phänomenologische Inter pretationen zu 
Aristoteles. Ausar bei  tung für die Marburger und die Göttinger Philosophische Fakultät (1922). 
Szerk. G. Neumann. Reclam, Stuttgart, 2002, 36., ill. GA 62, 369.), majd másfél évtized-
del később: Schellings Abhandlung über das Wesen der menschlichen Freiheit (1809). Sajtó alá 
rendezte H. Feick (1971). Niemeyer, Tübingen, 1971, 175. Magyar kiadás: Schelling érte-
kezése az emberi szabadság lényegéről (1809). Ford. Boros Gábor. Twins, Budapest, 1993, 
304.

65 Hei deg ger: Schellings Abhandlung über das Wesen der menschlichen Freiheit. 175.; magyar 
ford. 304.

66 William James: Varieties of Religious Experience. A Study in Human Nature, Centenary 
edition, London and New York: Routledge, 2002, 32.: „Religion, whatever it is, is a man’s 
total reaction upon life”.

67 G. W. F. Hegel: Előadások a &lozó&a történetéről. Ford. Szemere Samu. Akadémiai Kiadó, 
Budapest, 1977, I. köt. 67. 

68 Hegel: 1eorie Werkausgabe. Bd. 2. 575–581., itt 579. sk.

69 De vera religione, XXXIX, 72 („Noli foras ire, in te ipsum redi; in interiore homine habitat 
veritas”; „Ne keresd kívül, fordulj vissza tenmagadhoz, az ember bensejében lakik az igaz-
ság” [Nyíri Tamás ford.]); a tételt Plótinoszra is vissza szokták vezetni: Enn. I, 6, 9); Edmund 
Husserl: Cartesianische Meditationen. Eine Einleitung in die Phänomenologie. Husserliana I. 
64.§: „Das Delphische Wort gnōthi seauton hat eine neue Bedeutung gewonnen. Positive 
Wissenschaft ist Wissenschaft in der Weltverlorenheit. Man muß erst die Welt durch epoché 
verlieren, um sie in universaler Selbstbesinnung wiederzugewinnen. Noli foras ire, sagt 
Augustin, in te redi, in interiore homine habitat veritas.” Magyarul lásd Husserl: Válogatott 
tanulmányok. 275.: „a delphoi mon dás: gnōthi seauton új jelentést nyert. A pozitív tudo-
mány a világvesz tett ség tudománya. Előbb epoché által el kell veszítenünk a világot, hogy 
univerzális öneszmé lésben vissza nyer jük. Noli foras ire – mondja Augustinus – in te redi, in 
interiore homine habitat veritas.” Hogy Ágostont itt keresztény teológusként nevezem meg, 
annak persze csupán relatív ér vé nyes sége van, hiszen Ágoston a szokásos DlozóDatörté netek 
állandó alakja is, s e tény – csakúgy, mint a középkori DlozóDatörténetekben szereplő egyéb 
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teológusok – épp azt jelzi, milyen nehéz egyes szerzők esetében eldönteni, teológusról vagy 
Dlozófusról van-e szó, azaz milyen nehéz szétválasztani teológiát és DlozóDát.

70 Lásd Guido de Ruggiero: La &loso&a del cristianesimo. Vol.1. (= uő: Storia della &loso&a. 
Vol. 1–13, vol. 3) Laterza, Bari, 1972, 84.

71 Lásd ehhez Adolf von Harnack: A kereszténység lényege. Ford. Szathmáry Lajos. Osiris, 
Budapest, 2000, 62. sk., 78.sk.

72 Lásd „Croce szórt fényben”, Magyar Filozó &ai Szemle, XXVI, 1982/6, 947–955.; „Nem-
zet, DlozóDa, tudomány. A hazai DlozóDai munkálkodás ágai és je lentősége”, Existentia II, 
1992/1–4, 495–540., itt elsősorban 496., 503. skk., 507. skk. (kötetben: Gondolatok gon-
dolatokról. A magyar or szá gi &lozó&a történetéből című konferencia előadásai. Szerk. Veres Il-
dikó, Me zei Balázs. Felső magyar or szág Kiadó, Miskolc, 1994, 11–35., itt 12., 19. skk., 24. 
skk.).

73 Lásd ehhez Boros Gábor: René Descartes. Áron, Budapest, 1998, 63., 69. skk., 123.

74 Lásd Hei degger Engelbert Krebs freiburgi teológushoz írott 1919. jan. 9-i levelét, mely-
ben ez olvasható: „Úgy gon do lom, benső elhivatottságom van a D lo zó Dához, s ennek a kuta-
tás ban és tanításban való betöltése által vélem, a benső ember örök rendeltetése szempont-
jából – és csakis abból – teljesíteni azt, amit erőm megenged, s így vélem igazolni létemet 
és tevé keny sé ge met Isten előtt” (Bernhard Casper: „Martin Heidegger und die �eologische 
Fakultät Freiburg 1909–1923”, Kirche am Oberrhein. Festschrift für Wolf gang Müller. Szerk. 
R. Bäumer, K. Suso Frank, H. Ott. Freiburger Diözesan Archiv, 100 [1980], 541.; lásd most 
Heidegger-Jahrbuch, Bd. 1. 67. sk.: „Ich glaube, den inneren Beruf zur Philosophie zu haben 
und durch seine Erfüllung in Forschung und Lehre für die ewige Bestimmung des inneren 
Menschen – und nur dafür das in meinen Kräften Stehende zu leisten und so mein Dasein 
und Wirken selbst vor Gott zu rechtfertigen.”).

75 A kiterjedt irodalomból itt csak Edwin Arthur Burtt klasszikus művére utalok: 1e 
Metaphysical Foundations of Modern Physical Science. Routledge & Kegan Paul, London, 
1924, 2. átdolgozott kiadás, 1932. Newton, írja Burtt, „nem csupán pontos matematikai 
használatot talált olyan fogalmak számára, mint erő, tömeg, tehetetlenség, de új jelentést 
kölcsönzött a tér, az idő és a mozgás régi fogalmainak is [...]” (2. kiadás, 33.). Számára „tér 
és idő nem pusztán olyan entitás volt, melyet a matematikai-kísérleti módszer és az általa 
tárgyalt jelenségek implikálnak: térnek és időnek végső fokon vallási jelentősége volt, ez pe-
dig Newton számára legalább olyan fontos volt; tér és idő a Mindenható Isten mindenütt 
való jelenlétét és örökkévalóságát jelentette számára” (257.) . „Az abszolút tér az isteni érzé-
kelő berendezkedés [divine sensorium]” (261.).

76 Lásd GA 17, 254. skk., különösen 268.

77 „Heidelbergi esztétika”, in: Lukács György: A heidelbergi művészet&lozó&a és esztétika. A 
regény elmélete. Ford. Tandori Dezső. Magvető Kiadó, Budapest 1975, 96. „A mű [...] vala-
miféle tökéletesen szabadon lebegő és minden rajta kívül adott valóságtól teljesen elszigetelt 
és független jelleget kap [...]”. Uo. 110.: a műalkotás mint műalkotás „mindenek előtt azt 
feltételezi, hogy e valóság fölött semmit sem kell keresni vagy találni; hogy a mű [...] össze-
hasonlíthatatlan valami is”; „minden naturalizmus azzal a veszéllyel jár, hogy felszámolja a 
mű és a mindennapi valóság összehasonlíthatatlan sá gát”. Uo. 222.: „minden mű esetében 
olyan új világ keletkezik, amely semmiben sem lehet közös egyetlen másikkal sem”. A leg-
fontosabb hely valószínűleg a következő (uo. 252. sk.): „A »valóság« [...] az esztétikum té-
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telezésével nem csupán zárójelbe kerül (Husserl), hanem radikálisan mint nem létező téte-
leződik. Ez a »nemlét«, hogy tehát az egyes műalkotás valóságának kivételével semmilyen 
valóság sem létezik, ahol is a nemlétként tételezés minden egyes műalkotásból ki indulva 
szükségképpen vonatkozik minden más műalko tásra, azt jelenti, hogy mindaz, ami [...] kívül 
esik a kereten, oly abszolút módon semmibe vétetik, ahogy erre egyetlen más tétele zé si mód 
esetében sem találunk példát: a műalkotás és a valóság [...] teljes vonatkozásnél küli ség be 
kerül, az egyik elgondolhatósága a másik felszámolását jelenti.” [Kiemelés F. M. I.] Husserllel 
kapcsolatban lásd Az európai tudo má nyok válsága és a transzcendentális feno me nológia. XXVII. 
melléklet a 73.§-hoz, Atlantisz, Budapest, 1998, II. köt. 247. „a műalkotás a saját kategó-
riájában befejezett dolog. [....] Minden egyes műalkotás önmagával kezdődik és önmagával 
végződik. A műalkotások [...] elkülönült képződmények és azok is maradnak [...]”.Gadamernél 
lásd IM 94.: „a játék nem méri magát semmihez, ami rajta kívül van. [...] egy színjáték cse-
lekménye [...] nem en ged meg semmiféle összehasonlítást a valósággal”; uo. 109.: „A bemu-
tatás játékában meg je le nő világ nem úgy áll a valóságos világ mellett, mint valami képmás, 
hanem maga a valóságos világ, létének felfokozott igazságában”; uo. 236.: „A műalkotás 
egész világ, mely önmagában teljes.” E jelleget fejezi ki összefoglalóan Gadamer „meg-nem-
külön böz tetés”-fogalma, melyet az esztétikai megkülönböztetés fogalmával állít szembe (lásd 
például IM 110.). 

78 Hasonló ez ahhoz, ahogy a Fenomenológiában követett eljárását Hegel leírja (s egyszer-
smind le gi timálni törekszik). A különböző tudati alakzatok vizsgálatát, írja Hegel a Beveze-
tésben, nem vala mi féle külső mérce segítségével kívánja elvégezni. Ilyen mérce egyébként 
nem is lenne a birto kunk  ban, illetve nem állna rendelkezésünkre, mivel a mű tárgya a megje-
lenő tudás ábrázolása, tudati alakzatok egymást követő sora, a tudat útja a tudományig mint 
végső alakzatig. A mérce nyilván csak maga a tudomány (a tudományos igazság) lehetne, de 
a mű éppen úton van efelé, ennek a keletkezését szándékszik bemutatni. A születő mér ce 
genezisének bemutatását nem lehet magával a (végén megszü lető) mér cével mérni. Így nem 
marad más hátra, mint hogy a különböző tudati alakzatokban magukban keressük a mércét; 
abban, hogy ők mit tar ta nak igaznak és mit hamisnak, s eszerint vizsgáljuk és mérjük őket. 
„A tudat önmaga szol gál tatja mértékét” írja Hegel, „s a vizsgálat ezáltal magá nak önmagával 
való összehasonlítása lesz; [...] Abban tehát, amit a tudat önmagán belül a ma gánvalónak 
vagy az igaznak mond, azt a mértéket bírjuk, amelyet maga állít fel, hogy tudását mérje raj-
ta. [...] ezért nincs szükségünk arra, hogy magunkkal hozzunk mértékeket s a mi ötleteinket 
és gondo la ta inkat alkalmazzuk a vizsgálatban; ezek elhagyásával elérjük azt, hogy úgy te-
kintjük a dolgot, amint önmagában és önmagáért van. [...] mivel a tudat önmagát vizsgálja, 
számunk ra erről az oldalról is csak a puszta odanézés marad.” (A szellem fenome nológiája, 
53. sk.). A Hegeltől való különbség abban rejlik, hogy a hermeneutika sohasem vél eljutni 
az ab szo lút tudás ama dimenziójába, mely a mércét szilárd, megingathatatlan és kétségbevon-
ha tat lan módon egyszer s mindenkorra a kezünkbe adja. Ily módon a múlt  beli DlozóDák 
megítélé sé ben nem áll rendel ke  zésünkre sem miféle abszolút mérce, mellyel szilárd magabiz-
tossággal, történetfeletti mó don dönthet nénk igazságukról vagy hamisságuk ról, anélkül, 
hogy saját hang  jukat meg hallot tuk, saját tudásigényeiket, mércéiket Dgyelembe vettük vol-
na. Ezáltal, Hegelt parafrazeálva, azt mond hatjuk: minden DlozóDa „önmaga szol gál tatja a 
maga mérté két”, „s a vizsgálat ezáltal magá nak önmagával való összehasonlítása lesz” – ez az 
állapot pedig (Hegeltől eltérően) megle he tősen tartós, s nem csupán ideiglenes jelleggel bír.

79 Lásd Az európai tudo má nyok válsága és a transzcendentális feno me nológia, II. köt. 247., ill. 
fentebb a 77. jegyzetet.

80 Benyovszky Krisztián: „A múzeumi teremőr, avagy a szöveg szívhangjai”, Új szó, 56. évf. 
181. sz. 2003. augusztus 7. 6–7. Kötetben lásd: József Attila esztétikai írásai és Gadamer 
hermeneutikája. Irodalmi szöveg és &lozó&ai szöveg. Kalligram, Pozsony, 2003, 70.
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81  Ilyen jellegű, többé-kevésbé egy-egy rövidebb DlozóDai szöveg különböző szempontok 
szerinti „close reading”-jére összpontosító írásaim közé tartoznak a következők: „Eigent lich-
keit, Gewissen und Schuld in Heideggers »Sein und Zeit«”, Doxa, X, 1987, 27–60.; kibő-
vít ve in: Man and World. An International Philosophical Review, XXIII, 1990, 35–62.; „Die 
Unabgeschlossenheit von »Sein und Zeit« – erläutert am Ansatz der existenzialen Analytik 
in »Sein und Zeit« und in den »Prolegome na« so wie an der Entstehung de hermeneuti schen 
Gedankenkreises in den frühen Freiburger Vorlesungen”, Concordia. Internationale Zeit-
schrift für Phi lo so phie, XVI, 1989, 15–31.; „Tizenkét mondat a szkepticizmusról Heideg   ger 
Lét és időjében”, Literatura, 1997/1, 3–28. (átdolgozva és kibővítve in: Heidegger és a szkep-
ticizmus. A szkeptikus kételyen át a hermeneutikai kérdésig. Korona Nova, Budapest, 1998, I. 
fej., 15–49.; németül: „Zwölf Sätze über den Skeptizismus in Heideggers Sein und Zeit”, 
Philosophisches Jahrbuch der Görres-Gesellschaft, Jg. 105, 1. Halbband, 1998, 1–20.; más 
változatban: „Heideggers Stellung zum Skeptizismus in »Sein und Zeit« und in den frühen 
Vorlesungen”, Siebzig Jahre „Sein und Zeit”. Wiener Tagungen zur Phänomenologie 1997. 
Szerk. Helmuth Vetter. Peter Lang, Frankfurt am Main/Berlin/New York, 1999, 45–74.); 
„Einleitung in die Philosophie als philosophisches Problem. Herme neutische Inter pre ta  tion 
eines Absatzes aus der »Vorrede« von Hegels »Phänomenologie des Geistes«”, in: H.-J. 
Gawoll, Ch. Jamme (szerk.): Idealismus mit Folgen. Die Epochen schwelle um 1800 in Kunst 
und Geisteswissenschaften. Wilhelm Fink Verlag, München, 1994, 197–210. (bővített ma-
gyar változat: „A DlozóDába való bevezetés mint DlozóDai probléma és A szellem fenomeno-
lógiájának önértelmezése az Előszó egy bekezdésének tükrében”, Világosság, XLIX, 2008/3–
4, 9–35. http://www.vilagossag.hu/pdf/20080513112946.pdf ); „A klasszikus német Dlo-
zó Da a Történelem és osztálytudatban”, Világosság, XXXVII, 1996/2, 46–58.; „»A tiszta 
ön meg ismerés az abszolút máslétben, ez az éter mint olyan ...«. Idegenségtapasztalat mint 
az önmegismerés útja és közege”, Identitás és kulturális idegenség. Szerk. Bednanics Gábor, 
Ké kesi Zoltán, Kulcsár Szabó Ernő. Osiris, Budapest, 2003, 11–30.; „Hermeneutika és D-
lológia – pietizmus és felvilágosodás. A humántudományok diskurzu sának összefüggései egy 
eset ta nulmány tükrében”, in: Hermeneutika, esztétika, irodalomelmélet. Szerk. Fehér M. Ist-
ván és Kul csár Szabó Ernő. Osiris, Budapest, 2004, 368–447.; „Rus sell és a DlozóDa történet”. 
Pro Philosophia, 45. sz. 2006, 3–20. Internet: http://www.c3.hu/~prophil/proD061/feher.
html; „Sartre és Heidegger. A fenomenológiai ontológia kétfajta felfogása”, Pro Philosophia, 
46. sz. 2006, 3–34. Internet: http://www.c3.hu/~prophil/proD062/feher.html.

82  S ily módon – ahogy egy írásomban fogalmaztam, s mely fogalmazást most egy kisebb 
stilisztikai módosítással idézek – „a beszélgetőpartner igazát nem vizsgáljuk, ehelyett inkább 
rendreutasítjuk vagy sommásan elmarasztaljuk amiatt, hogy – esetleg ugyancsak sommásan 
– olyan álláspontot tulajdonítunk neki, melyet a saját állásponttal – a vele való érdemi szám-
ve tés nélkül előzetesen kialakított saját állásponttal – szembenállónak, ahhoz nem illeszke-
dőnek állítunk be, s ily módon véljük a saját álláspontot – egy e�ajta »megmérettetés« révén 
– pró bá ra tenni, elsődlegesen persze megerősíteni stb. A megmérettetés, a dialógus ilyenkor 
nem a saját nézet kialakítása során következik be, hanem akkor, amikor annak (esetenként 
kellő kö rül tekintés és alaposság nélkül történt) kialakítása már lezárult [közbevetőleg meg-
jegyezve: va lami ilyesmi volt az én alapvető bajom a marxizmussal; amikor az konfrontáló-
dott más DlozóDákkal, „a saját nézet kialakítása már lezárult”, éspedig „kellő kö rül tekintés és 
alapos ság nélkül”], s a beszélgetőpartner éppen csak akkor jut szóhoz, amikor lényegi kérdé-
sekhez többé már nem szólhat hozzá, s így már nincs esélye, hogy a dolog igazságáról folyó 
vitába érdemileg beleszóljon: legföljebb dicséretben, vállveregetésben vagy – az esetek több-
ségében – elmarasztalásban, dorgálásban részesülhet” („Hermeneutika és problématörténet 
– avagy létezik-e »a« hermeneutika?”, in: Hermeneutikai tanulmányok. I. L’Harmattan, Bu-
dapest, 2001, 80., 64. jegyzet). A hallgatólagos szemrehányás abban áll, hogy a marxisták 
„kellő kö rül tekintés és alapos utánajárás nélkül” – prózaibban: nagy sebbel-lobbal, külső 
körülmé nyek hatására – váltak marxistává. Hogy egy DlozóDával való szembenézést eleve az 
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elma rasz talás motívuma táplálja, azt másutt Popper dialektikafel fo gásával szemben is meg-
fo gal maz tam: „Popper számára [...] nem annyira Hegel megértéséről, mint inkább a tőle 
való el ta nácsolásról-elriasztásról van szó” („Hermeneutische Notiz zu Poppers Dialektik-
Begri�”, in: K.-O. Apel és mások: Die Krise der Phänomenologie und die Pragmatik des 
Wissenschafts fort schritts. Szerk. M. Benedikt, R. Burger. Edition S, Verlag der Österreichischen 
Staats druckerei, Wien, 1986, 215.). Amit ma a fentiekhez hozzá tennék – utalva egyúttal az 
57. jegyzetet követően a szövegben mondottakra –, az, hogy persze az elta ná cso lás nak-
elriasztásnak is (kellő her meneutikai nagylelkűséggel és fenomenológiai realitásérzékkel 
szemlélve a dolgot) adott esetben meglehet a maga helye az életben, azaz nem kívánnék min-
den körülmények között tőlük – az eltanácsolástól-elriasztástól – „eltanácsolni-elriasz ta ni”. 
De a tudomány, úgy gondolom, éppenséggel nem az a terület, ahol az „eltaná csolásnak-
elriasztásnak” különös gyakorisággal elő kellene fordulnia. Sőt: olyan ritkán, ahogy csak le-
hetséges.

83 Néhány jellegzetes szöveghely: „Amíg a mai államokban nem lesz a királyság a Dlozó fu-
soké, vagy a mostani úgynevezett királyok nem szoknak rá becsülettel és megfelelően a Dlo-
zóDára, amíg nem esik egybe a politikai hatalom és a DlozóDa, [...] addig [...] nem szűnik 
meg az államok és az emberi nem nyomorúsága” (Állam, 473d). „[...] sem állam, sem alkot-
mány, sem egyén, addig nem válik tökéletessé, míg néhány [...] Dlozófust nem kényszerít a 
sors, hogy [...] gondját viselje az államnak, és ha az hívja őt, engedjen a hívásnak [...] vagy 
míg a mostani uralkodók és királyok Dait, vagy őket magukat [...] nem igázza le az igazi D-
lozóDa utáni igazi sóvárgás.” (Állam, 499c) „[...] az államban addig nem szűnik meg a nyo-
morúság, amíg nem Dlozófusok vezetik” (Állam, 487e). „[...] amíg a Dlozófus fajta nem lesz 
az állam vezére, addig nem csitul az államnak és polgárainak nyomorúsága [...]” (Állam, 
501e; Jánosy István fordításai). „Az emberi nem [...] mindaddig nem fog kikerülni a nyo-
morúságból, amíg a helyesen és igazán Dlozofálók nemzetsége nem kerül uralomra, vagy 
amíg az államok vezetői [...] rá nem szánják magukat az igazi DlozóDával való foglalkozásra” 
(VII. levél, 326b). Lásd Hegel összefoglalását: Enciklopédia. III. köt. 552.§. Akadémiai Ki-
adó, Budapest, 1981, 342.

84 Lásd R. Rorty: „A DlozóDa ma Amerikában”, Magyar Filozó&ai Szemle, 1985/3–4, 599.

85 Lásd például Heideggernél GA 27, 33.: „Man will die Wissenschaft, der mit einem 
heutigen Schlagwort »Lebensferne« vorgeworfen wird, wieder lebensnah machen.” Ha már 
szóba került Heidegger politikai szerepvállalása, nyilvánvaló, hogy nem lebecsülendő szere-
pet játszott ebben ez a szempont – ti. az egyetemnek az őt körülvevő világhoz való közelí-
tése. 

86 Hegellel és Heideggerrel kapcsolatban lásd Schelling – Humboldt: Idealismus und Univer-
sität. Mit Ausblicken auf Heidegger und die Her me neutik című könyvem 180. és 319. jegy-
ze teinek utalásait (Peter Lang, Frankfurt am Main/Berlin/New York, 2007, 84. és 136. sk.). 
Lásd most ugyancsak „Mein liebes Seelchen!”. Briefe Martin Heideggers an seine Frau Elfride. 
Szerk. Gertrud Heidegger. Deutsche Verlagsanstalt, München, 2005, 30. sk., 94., 97., 179. 
(Az utóbbi helyen egy a feleségének írott 1932. jún. 20-i levélben ez áll: „Minél világosabb 
lesz számomra [...], hogy a munkámtól és önmagamtól mit kell megkövetelnem [...], annál 
magányosabb lesz minden.”)

87 Lásd például „Arról a bizonyos homá lyos ság ról”, Lukács György: IYúkori mű vek. Szerk. 
Tímár Árpád. Magvető, Budapest, 1977, 573., 577. sk.

88 Lásd Max Weber: A tudomány és a politika mint hivatás. Kossuth, Budapest, 1995, 51.; 
vö. uo. 34. sk. A pszeudopolitizálást gyakran vetették a frankfurti iskola szemére.
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89 „Es ist dieß der einzig rechte Dualismus, nämlich der, welcher zugleich eine Einheit 
zuläßt” (Schelling: Philosophische Un ter suchungen über das Wesen der menschlichen Freiheit 
und die damit zusammen hän gen den Gegen stände. Schellings Sämmtliche Werke. Sajtó alá ren-
dezte K. F. A. Schelling. J. G. Cotta, Stuttgart/Augsburg, 1856–61, Bd. VII. 359. jegyzet, 
magyarul: Schelling: Filozó&ai vizsgálódások az emberi szabadság lényegéről és az ezzel össze-
függő tárgyakról. Ford. Zoltai Dénes és Jaksa Margit. T-Twins, Budapest, 1992, 123., 12. 
jegyzet.)

90 „[...] arra kell emlékeztetni – még akkor is, sőt elsősor ban akkor, ha a szellem emberei 
lép nek a politika szín  pa dára –, hogy a politiká nak, mint a véges szférájá nak meg kell adni 
ugyan a neki járó jogokat, ám a kontin gens tör téneti pil la natot nem szabad oly mértékben 
ab szo luti zál  nunk, hogy elfe led jük a szel lemet s az igaz ságot. S ha ezt nem feled jük, s a po-
li tika szere pét a változ tatásban nem becsül jük mérték telenül túl; ha az egyesre pil lantva, az 
ál ta lánosra is pillan tunk, az egyes ben az általános ra pillantunk; ha a végest az őt megil lető 
helyre utal juk –, akkor még a valóban gyökeres vál tozást is jobban elő moz dítjuk.” (Az élet 
értelméről. Racio na lizmus és irracio nalizmus között. Kossuth, Budapest, 1991, 81.)

91 GA 9, 364. Még két évtizeddel később, a nevezetes Spiegel-interjúban is a kérdező újság-
 írók nehezen akartak beletörődni abba – s a nem-Dlozófusok számára „elbátortalanító nak” 
ítél ték azt –, hogy a DlozóDa Heidegger szerint nem tud „a jelenlegi világállapot köz vet len 
megváltoztatásához útmutatással szolgálni” (lásd GA 16, 675. sk.). A hatvanas évek gon-
dolati horizontja eszerint épp ilyesmit várt (volna) el a DlozóDától, s a heideggeri vissza utasító 
válasz méltán lehetett népszerűtlen és kiábrándító.

92 Módszer, történelem, egyén. Válogatás Jean-Paul Sartre &lozó&ai írásaiból. Gondolat, Bu-
dapest, 1976, 281., 279.; lásd még uo. 278.

93  Pareyson idézett gondolatai így hangzottak: „A poli ti kai állásfoglalás kritériumai nem 
származhatnak köz vet  lenül a DlozóDából, melynek elsősorban DlozóDának kell lennie s nem 
más nak; másrészt ha DlozóDa és politika közvet lenül nem függ is össze, ez nem jelenti azt, 
hogy toto coelo kü lönböznének [...] A Dlozófus nem az elefánt csont torony elvonultságában 
élő absztrakt gon dol ko dó, de nem is olyan ember, aki egyszerre Dlozófus és politikus. [...] 
A Dlo zófusnak DlozóDát kell művelnie, nem pedig mást; ebben áll ál lam polgári feladata és 
politikai jelentősége. Nem aktív poli ti zá lás a dolga, hanem az arra való emlékeztetés, hogy 
[...] a törté nelmi valóságot nem szabad oly mértékben abszolu ti zálni, hogy elfeledjük a létet 
s eláruljuk az igazságot [...] Hogy politikai jelentősége legyen, ebben az értelemben elegen-
dő, ha a D lo zó fus igazán Dlozófus – hiszen csupán azzal, hogy DlozóDát művel, azzal foglal 
politi ka i lag is állást [...] A Dlozófus politikai állásfoglalásának hordereje tehát abban áll, hogy 
a cse lek vés ben is az igazság őrzője, nem pedig az igazság nélküli cselekvés lovagja. [...] Ami-
ről szó van, nem annyira a DlozóDának a praxisban történő megvalósítása, mint inkább az 
igazságnak a jelenléte – a praxisban is” (Luigi Pareyson: Verità e interpretazione. Mursia, Mi-
lano, 1972, 177. skk. – kiemelések az eredetiben; lásd „Croce szórt fényben”, Magyar Filo-
zó &ai Szemle, XXVI, 1982/6, 949., továbbá ugyancsak „Nemzet, DlozóDa, tudomány”, 504.).

94 „Croce szórt fényben”, 948.

95 Lásd például „Nemzet, DlozóDa, tudomány” című írásom 10. jegyzetét, Existentia II, 
1992/1–4, 495–540., itt 518.

96 Vö. Hegel: A jog&lozó&a alapvonalai. 270.§. Ford. Szemere Samu. Akadémiai Kiadó, Bu-
dapest, 1971, és A &lozó&ai tudományok enciklopédiájának alapvonalai. III. A szellem &lo zó-
&ája. 552.§., külö nösen 337. skk.; DlozóDa és vallás viszonyát illetően Enc. III., 573.§).
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97 Lásd Hegel: A jog&lozó&a alapvonalai. 270.§., id. kiadás, 280.

98 „Hermeneutika mint politikai DlozóDa”, Valóság, XXXIX/4, 1996. március, 1–13., itt 9. 
Kötetben lásd Alternatív tradíciók a magyar &lozó&a történetében. Szerk. Fehér M. István és 
Ve res Ildikó. Felsőmagyarország Kiadó, Miskolc, 1999, 41. sk. – Ha jól látom, ilyen jellegű 
aggályo kat először a „Láttuk-e, hogy jön? (A társadalomtudományok sikerei és kudarcai a kelet-
eu ró  pai politikai átalakulásban)” című, 1990 decemberében tartott szimpóziumon fogal-
maz tam meg. Amint nemsokára a szövegben is elhangzik, „azok közé tartoztam, akik ige-
nelték a rend szerváltást”, ám elég hamar tudatosítottam, hogy egy „váltás” éppúgy történhet 
a „jobbik” mint a „rosszabbik” irányba (ahogy az angol kifejezések mondják: „take a turn 
for the better”, „take a turn for the worse”), hogy a radikális változás illúziója közben régi be-
idegződések nagyon is tovább élhetnek, valamint hogy a változás alatt álló dolog jelentése a 
változás során nem marad feltétlenül változatlan, hanem maga ugyancsak radikálisan megvál-
toz hat, s egészen mássá ala kul  hat. Hozzászólásomban többek között arra próbáltam felhív-
ni a Dgyelmet, miszerint ma nap ság „éppoly messianisztikus re mény ségek fűződnek a priva-
tizációhoz, mint a II. világháború után az államosításhoz”, hozzátéve, „ha az ember ilyes-
mikről nyugati kollégákkal beszél, akkor az illető kollégák – még baloldalinak egyál talán 
nem nevezhető kollégák is – enyhe rosszallás sal csóválják a fejüket, mondván, azért nem 
kellene olyannyira szeretnünk a kapitalizmust”. Kér  dőjeleket próbáltam rajzolni a „korsza-
kos” változás akkoriban divatos fogalma köré – ama hallgatólagos feltételezés köré, „vajon 
a kapitalizmus bevezetése jelenti-e a Kánaán eljövetelét” – s a rendszerváltás önfeledt önün-
neplését ünneprontó módon megszakítva, az euforikus, emelkedett hangulatra jellemző, az 
egekbe szökő pillantást próbáltam némileg a földre visszairányítani néhány kevéssé emelke-
dett dologra való utalással. „Ha megnézzük azt, hogy ami lejátszódik manapság Magyaror-
szágon, azt a politikai önigazo lás szféráján kívül hogyan élik meg az emberek, [...] akkor azt 
látjuk, hogy [...] ez annyit je lent, hogy az ember kevesebb pénzt visz haza. Aki ma például 
háromnegyed 8-kor a Reggeli Krónikát hallgatta, az a sze gény konyhával kapcsolatban hall-
hatott embereket [...], akiknek nincs mit enniük. Ha ezt jelenti a változás – márpedig én 
most inzisztálnék ezen a ponton, hogy igenis így élik meg az emberek a »korszakos« válto-
zást, attól függetlenül, hogy mi értelmi sé gi ek [...] önmagunk előtt milyen tisztelgő jelzőket 
használunk –, akkor azt lehet mondani, hogy idáig még nem történt nagy változás; én nem 
látom »korszakos«-nak a változást, és bizonyos értelemben nem is kí vá natos, hogy az legyen, 
mert ha ez létre fog jönni, akkor az új »kor sza kot« a totális összeomlás fogja fémjelezni.” 
(Láttuk-e, hogy jön? A társadalomtudományok sikerei és kudarcai a kelet-eu ró pai politikai át-
alakulásban. Az ELTE Bölcsészettudományi Karának TársadalomDlozóDa és Etika Tanszéke 
és a BUKSZ rendezésében 1990. december 7-én tartott szimpózium anyaga. Twins, Buda-
pest, 1991, 44. sk.; kiemelés F. M. I.). E meg jegy zé sekkel a Dlozófus demisz ti D káló, felvilá-
gosító – jelen esetben ideológiakritikai – szerepét véltem szolgálni (lásd ehhez még alább a 
„hamis tudatról” a 103. és a 104. jegyzet közötti szö veg részben mondottakat). A konkrét 
megélésre való hi vat ko zás egyéb ként a feno me nológiai-hermeneutikai Dlo zó Da sajátja – le-
írni azt, ahogy a dolog adó  dik (fenomenológia), pontosan abban az értelme zettség ben, mely-
ben adódik (her me neu tika). 

99 Lásd ehhez például Almási Miklós: Hová tűnt az a rengeteg pénz? Válságkönyv. Athenaeum, 
Budapest, 2009, 131.: „[...] a rendszerváltás után túl korán, túl könnyelműen eladtuk fel-
dolgozóiparunk kilencven százalékát. A csehek például kivártak ezen a téren, és nekik lett 
igazuk. De [...] a termelőszférát (gyárakat) is hagytuk veszni – egy-egy céget a vevő olykor 
csak azért szipppantott fel, hogy piacot nyerjen és nyomban megszüntette a termelést. A sok 
példa közül csak egy a Ganz Villamossági Művek olasz privatizációja. Az addig verseny képes 
magyar transzformátorgyártás eltűnt. Ahogy a magyar cementgyártás is.”

100 Az eddigiekben hivatkozott írásaimon túl („Hermeneutika mint politikai DlozóDa”, Az 
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élet értelméről című könyv záró része, valamint a Concordia körkérdéseire adott válaszom, 
lásd a 48. jegyzetet) a következő dolgozataimban érintettem – különböző szempontok sze-
rint, eltérő terjedelemben és mélységben – a jelenkor vagy a rendszerváltás (ill. a rendszer-
váltás és a glo balizáció) témakörét: Hozzászólás a „Láttuk-e, hogy jön? (A társadalomtudo-
mányok sike rei és kudarcai a kelet-európai politikai átalakulásban)” c. szimpóziumon. Az EL-
TE Bölcsészet tu do mányi Karának TársadalomDlozóDa és Etika Tanszéke és a BUKSZ 
(Budapesti Könyv szem le) rendezésében 1990. december 7-én tartott szimpózium anyaga. 
Twins, Budapest, 1991, 43–45.; „Európai DlozóDa – európai integráció: Hasonlóságok, kü-
lönbségek, vonat ko zások”, Valóság, XLI, 1998/10, 1–11., ill. kötetben: Európai integráció 
– európai &lo zó&a. Szerk. Csejtei Dezső és Laczkó Sándor. (Ész – élet – egzisztencia VI.) Pro 
Philosophia Szegediensi Ala pít vány, Szeged, 1999, 7–20.; „Forradalom és rendszerváltás. 
Kemény Zsigmond két politikai röpirata mai szemmel”, Literatura, 1999/4, 345–354., kö-
tetben: A forradalom után. Vereség vagy győzelem? (A PetőD Irodalmi Múzeum Könyvei 10). 
Szerk. Cséve Anna. PetőD Irodalmi Múzeum, Budapest, 2001, 16–24., átdolgozott és bő-
vített for má ban Valóság, XLIII, 2000/7, 15–30., további bővítéssel in: Romantika: Világkép, 
művészet, irodalom. Szerk. Szegedy-Maszák Mihály, Hajdu Péter. Osiris, Budapest, 2001, 
188–206.; „FilozóDa és korkritika”, Magyar Tudomány, CVII, 2000/8, 953–965., kötet ben 
kibővítve lásd Filozó &a az ezred fordulón. Szerk. Nyíri Kristóf. Áron Kiadó, Budapest, 2000, 
47–66.; „Európa és a zsidó-keresztény tradíció”, in: A vallások és az európai integráció. II. 
Szerk. Glózer Rita, Hamp Gábor, Horányi Özséb. Balassi Kiadó – Magyar Pax Romana – 
Országos Főrabbi Hivatala, Budapest, 2000, 201–214.; „Európa-eszme és európai tradíció”, 
Magyar Tudomány, CXI, 2004/5, 599–609. Internet: http://www.matud.iif.hu/04maj/12.
html; „‚»Die geistige Gestalt Europas« – was ist das?’ Idee und Tradition von Europa im 
Blick auf die europäische Einigung”, in: Von der Idee zum Konvent. Eine interdisziplinäre 
Betrachtung des europäischen Integ rationsprozesses. Szerk. J. Dieringer, S. Okruch. (Andrássy-
Schrif ten reihe, Bd. 3.) Andrássy Gyula Deutschsprachige Uni ver sität, Budapest, é. n. [2005], 
17–33.; „Jóra és rosszra való szabadság – a dulakodás szabadsága”, in: Lábjegyzetek Platón-
hoz 8. A szabadság. Szerk. Laczkó Sándor és Gyenge Zoltán. Pro Philosophia Szegediensi 
Alapítvány – Magyar FilozóDai Társaság – Státus Kiadó, Szeged, 2010, 141–168., lásd itt 
163. skk.

101 Lásd „A DlozóDa a nyolcvanas években”, Literatura, 1995/1, 29., 35. sk. 

102 A kettő egy lehetséges összefüggésére utal Szalai Erzsébet (uő: Az újkapitalizmus és ami 
utá na jöhet... ÚMK, Budapest, 2006, 13. sk.), aki a történteket úgy jellemzi: „a szovjet bi-
ro dalomnak a globalizálódó tőke intézményei által inspirált felbomlasztása”, éspedig nem is 
csupán öncélként (például piacszerzés céljából), hanem mint ami „elsősorban a nyugat-eu-
rópai jó léti modell ellen irányult”, hiszen „amíg a kollektivista kísérlet önálló társadalmi 
rend szerként létezett, addig az ellensúlyozására létrejött, riválisaként funkcionáló jóléti ka-
pitalizmushoz nem lehetett »hozzányúlni«”.

103 Lásd G. W. F. Hegel: Előadások a világtörténet &lozó&ájáról. Ford. Szemere Samu. Aka-
démiai Kiadó, Budapest, 1979, 77.: „Az ész cselének lehet nevezni, hogy a szenvedé lyeket 
küldi harcba maga helyett, s így az lakol és szenved kárt, ami által önmaga egziszten ciára 
jut.” Vö. uo. 71.: a világtörténeti egyének „az általánost, amelyet véghez vittek, önmagukból 
merítették, de nem ők találták fel [...]; úgy tűnik, mintha pusztán önmagukból merítenék, 
s az új világviszonyok, a tettek, amelyeket létrehoznak, úgy jelennek meg, mint az ő alkotá-
saik, az ő érdekük és művük”, valójában azonban arról van szó, hogy „a rejtett szel lem ko-
pog a jelen kapuján [...] és ki akar törni”. Lásd még Hegel: A &lozó&ai tudományok enciklo-
pédiájának alapvonalai. I. A logika. 209.§, 3. függelék. Ford. Szemere Samu. Akadémiai, 
Budapest, 1979, 303.: „Az, hogy a szubjektív cél, mint hatalma e folyamatoknak, amelyek-
ben az objektív egymáson őrlődik és megsemmisül, maga rajtuk kívül marad és ben nük 
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fenntartja magát, az ész fortélya. [...] azt lehet mondani, hogy az isteni gondviselés mint az 
abszolút fortély viselkedik a világgal és folyamatával szemben. Isten nem akadályoz za az em-
bereket abban, hogy különös szenvedélyeiknek és érdekeiknek éljenek, s ami így létrejön, 
az ő szándékainak végrehajtása; ez pedig másvalami, mint az, amire azok törekedtek, akiket 
fölhasznál benne.”

104 Lásd K. Marx: „Louis Bonaparte brumaire tizennyolcadikája”, Marx – Engels: Válogatott 
művek. I. köt. Kossuth, Budapest, 1963, 258. (Kiemelés az eredetiben.) Lásd hasonlókép-
pen MEM 1, 381. sk.

105 „FilozóDa és korkritika”, Magyar Tudomány, CVII, 2000/8, 953–965., itt 956., ill. Filozó-
&a az ezred fordulón. Szerk. Nyíri Kristóf. Áron Kiadó, Budapest, 2000, 47–66., itt 52.

106 Még a marxizmus korai tanulmányozásának korszakában felDgyeltem arra a furcsa tény-
re, hogy Marx, úgy tűnik, ennek valamilyen értelemben mintha tudatában lett volna. Dok-
tori disszertációja egy hosszabb jegyzetében ez olvasható: „[...] a világ DlozoDkussá válása 
egyúttal a DlozóDa világivá válása, megvalósulása egyúttal elvesztése [...]” (Marx – Engels Mű-
vei. 40. köt., 221., lásd Karl Marx, Friedrich Engels: Werke. Berlin, 1968, Bd. 40. 328.: „So 
ergibt sich die Konsequenz, daß das Philosophisch-Werden der Welt zugleich ein Weltlich-
Werden der Philosophie, daß ihre Verwirklichung zugleich ihr Verlust, [...]”; kiemelés F. M. 
I.). A gondolat előzménye megtalálható Hegelnél; lásd uő: Előadások a &lozó&a történetéről. 
Ford. Szemere Samu. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1977, I. köt. 57.: „A létrehozás egyben 
megsemmisítés”.

107 Lásd a 90. jegyzetet és az ahhoz tartozó szövegrészt.

108 K. Marx: Gazdasági-&lozó&ai kéziratok 1844-ből. Kossuth, Budapest, 1962, 109.

109 K. Marx – F. Engels: „A német ideológia”,. in: Marx – Engels Művei. III. köt., 34.

110 Hegel: Előadások a &lozó&a történetéről. I. köt. 57. Az Arisztotelész-idézet helye: Meta-
&zika. I, 2. (982b20–25).

111 „Európai DlozóDa – európai integráció: Hasonlóságok, különbségek, vonatkozások”, 
Valóság, XLI, 1998/10, 10., ill. Európai integráció – európai &lozó&a. Szerk. Csejtei Dezső, 
Laczkó Sándor. Pro Philosophia Szegediensi Alapítvány, Szeged, 1999, 18. sk.

112 „Európa és a zsidó-keresztény tradíció”, in: A vallások és az európai integráció. II. Szerk. 
Glózer Rita, Hamp Gábor, Horányi Özséb. Balassi Kiadó – Magyar Pax Romana – Orszá-
gos Főrabbi Hivatala, Budapest, 2000, 201–214., itt 212. sk. Internet: http://www.
magyarpaxromana.hu/kiadvanyok/vallasokeuropa2/feherm.htmo. Azóta aláírták az okmányt, 
s mértékadó értelmiségiek és pártpolitikusok rótták meg a népet azért, mert az eseményt, 
„Magyarország évezredes álmának megvalósulását” (az Európai Unióba való belépést) nem 
ünnepelte megfelelő módon, s ehelyett inkább kicsinyes, önös, materiális gondjaival volt 
elfoglalva.

113 A rendszerváltás Európa-fogalma magától értetődő természetességgel a jóléti kapitaliz-
must tekintette mintaképnek és vette hallgatólagosan alapul – azt, ami azóta Nyugat-Európá-
ban is megszűnőben van (éspedig nem utolsósorban a rendszerváltás következményeként). 
Lásd ehhez a 102. jegyzetet.
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114 M. Schneider: Das Ende eines Jahrhundertmythos. Eine Bi lanz des So zia lis mus. Kiepenheuer 
& Witsch, Köln, 1992, 363. A következőköz lásd uo., 370. „Piacgazdaság: az üdvözülés új 
eszméje” – ezt a címet viseli Schneider könyvének egyik fontos fejezete (331. skk.). Schneider 
könyvéről több korábbi írásomban beszámoltam („FilozóDa és korkritika”, „Forradalom és 
rendszerváltás. Kemény Zsigmond két politikai röpirata mai szemmel”; lásd fentebb a 100. 
jegyzetet). Cáfolatról vagy érdemi reakcióról nincs tudomásom.

115 Lásd ehhez Almási Miklós: Hová tűnt az a rengeteg pénz? Válságkönyv. Athenaeum, Bu-
dapest, 2009, 129.: „Kiderült, hogy a fejlettek kiszolgálója, »háttérgazdasága« lettünk. Dur-
ván szólva: a gazdasági rendszerváltás kvázigyarmati szerepet osztott ránk: minimális iparunk 
van, ha van egyáltalán, nyugat-európai partnereinktől függünk.”

116 Richard Rorty: Philosophy and Social Hope. Penguin Books, London/New York, 2000, 
233. Magyarul: Filozó&a és társadalmi remény. Ford. Krémer Sándor és Nyírő Miklós. 
L’Harmattan, Budapest, 2007, 267.

117 Vö. fentebb a 110. jegyzetet.

118 A DlozóDa mint szakma és a DlozóDa mint azon túlterjedő, tudatformáló, kultúraterem-
tő tevékenység közti megkülönböztetés ezért nem jelent egyúttal döntést a kettő színvonalát 
illetően; utalok korábbi megfogalmazásomra, mely szerint „iskolai DlozóDa is lehet ugyan-
akkor autentikus, s iskolán túli is lehet hiteltelen, középszerű, sekélyes”, (lásd fentebb a 31. 
jegyzet utáni szövegrészt).


